
 

God fortsättning! 

Vi i Vännernas styrelse hoppas du haft en skön och vilsam julledighet och att du nu 
är redo för en fullspäckad vår på Norrlandsoperan! Som vanligt bjuder operan på ett 
spännande och varierat program inom både dans, musik och opera och vi i Vännerna 
har även ett antal egna arrangemang som vi hoppas ska intressera dig. 

Det fullständiga programmet hittar du som vanligt på Norrlandsoperans hemsida 
samt i deras program för våren, men här kommer några exempel på föreställningar 
som vi särskilt vill lyfta fram. 

DANS: Redan 26 januari inleds vårens dansprogram med föreställningen Bacchae: 
prelude to a Purge som tar avstamp i Euripides tragedi Backanterna, men i 
denna tappning blir berättelsen en orgie i färg och rörelse, med humor som verktyg 
för att föra handlingen framåt. Här kan du som medlem gå 2 personer till priset av 
1 – passa på att bjuda med en vän. Till föreställningen Caught in the Middle som 
ges under den samiska veckan, 3 och 4 mars, har du som medlem 25% rabatt på 
ordinarie pris. Här får vi vara med om mötet mellan två ursprungsbefolkningars 
kultur, den samiska och auberginekulturen. Samisk jojk, didgeridoo och modern jazz 
och pop smälter samman i soundtracken till denna föreställning regisserad av Kate 
Denborough, Australien. 

En av vårens stora begivenheter på dansscenen är urpremiären av Slick den 14 
april. Här möter du koreografen och skådespelaren Sofia Södergård i sin första 
soloföreställning. I samband med föreställningen arrangeras en vouge workshop med 
Sofia Södergård. Workshopen vänder sig till personer över 60 år och med detta brev 
följer en särskild inbjudan – missa inte detta unika tillfälle att själv testa på coola 
moves och lära dig om rörelsestereotyper och vougekultur. 

MUSIK: den 25 januari framför symfoniorkestern under ledning av dirigenten 
Johannes Gustavsson Stravinskijs Eldfågeln. Under kvällen får vi också bland annat 
höra Pianokonsert i a-moll av Clara Schumann med Anna Christensson som solist. 
Som medlem i Norrlandsoperans vänner har du 25% på ordinarie biljettpris.  

Våren bjuder också på flera uruppföranden. Den 8 februari uruppför orkestern och 
Elim Chan Jan Sandströms andra beställningsverk, Solamente Tú, inom ramen för 
hans tonsättarresidens på Norrlandsoperan. Under vecka 11 uruppförs 
barnföreställningen Doris drar, med musik av Monica Dominique samt manus och 
regi av vår egen Elisabet Ljungar, för slagverkare, tubaist och en skådespelare. 
Passa på att ta med barn och barnbarn på en föreställning! I samband med denna 
föreställning bjuds Norrlandsoperans vänner in till en öppen repetition, onsdag 
7 mars 18.00 i B-salen. En annan pärla ur vårens musikprogram är Historien om 
en soldat av Igor Stravinskij, med skådespelerskan Stina Ekblad som recitatör. i 
Föreställningen ges 7 och 21 april.  



 
OPERA: Vårens operaföreställning är Orfeo & Euridice med premiär 8 mars. 
Regissör är Åsa Kalmér och musiken är skriven av Christoph Willibald Gluck. Den 14 
februari klockan 18.30 arrangerar vi en introduktion till föreställningen där vi 
bland annat får möta regissör Åsa Kalmér och dirigent Olof Boman. Varmt välkomna 
till konsertsalen denna kväll. Som medlem i Vännerna har du den 14, 16, 18 och 21 
mars också 25% rabatt på biljetterna till denna föreställning.  
 
BAKOM KULISSERNA: Vi kan i vår erbjuda dig som medlem en särskild visning av 
operans inre rum med fokus på kostymateljéns arbete. Mer information finns i den 
särskilda inbjudan som följer med detta brev – glöm inte att anmäla dig till detta 
tillfälle! 

Senare i vår kommer information om övriga arrangemang, vi kommer bland annat att 
traditionsenligt möta Unga pianister någon gång under maj månad. 

Vi vill slutligen uppmärksamma dig på möjligheten att bli en NO Supporter – operans 
nya satsning för sina trogna besökare. Via Norrlandsoperans hemsida kan du 
registrera dig som supporter och därmed ta del av ytterligare rabatter än de som du 
får som medlem i Vännerna. Missa inte denna möjlighet! 

Med detta brev följer som vanligt ditt medlemskort, liksom sponsorbladet där du ser 
var ditt medlemskap ger dig rabatter. Däremot skickar vi detta år inte med något 
inbetalningskort. Eftersom de flesta nu betalar sina räkningar elektroniskt har vi valt 
att spara in på detta. Här kommer informationen du behöver för din inbetalning. 

 NY MEDLEMSAVGIFT 2018 ÄR 200 KRONOR 
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 GLÖM INTE ATT MÄRKA DIN INBETALNING MED DITT NAMN! 

Glöm inte meddela eventuella adress-, mejl- och telefonändringar 
till opera@norrlandsoperansvanner.se. Om du trots detta inte får mail från oss, kolla 
att din mejlbox inte är full eller kanske hamnar vårt utskick i din skräpkorg. Vår 
ambition är att under detta år helt gå över till elektroniska utskick, vi kommer även att 
arbeta mer aktivt med vår facebook-sida som informationskanal.  

Till sist vill vi uppmärksamma dig på att vi gärna tar emot förslag på aktiviteter och 
arrangemang – en förening är ingenting utan sina medlemmar och vi i styrelsen finns 
här för att arbeta för dig och alla andra medlemmar. Tveka inte att skicka mejl till oss 
med dina förslag!  

Ett riktigt gott musikår önskar vi i styrelsen dig!  

Malin Rönnblom, ordförande 
																																																								
1	Du	som	behöver	en	blankett	kan	ladda	ner	den	här:	http://www.privatgirot.se/global/anvandarguide-priv/pg-avi1.pdf	


