
     Umeå 6 september 2018 
 
 
 
Hej operavän! 
 
Efter denna varma sommar kommer en höst fylld av inte minst besök på Norrlandsoperan. Vi 
har redan flaggat för er möjlighet att träffa det nya restaurangteamet och operans 
ställföreträdande VD Anna Göransdotter Höög – en möjlighet att dela med er av era 
önskemål när det gäller mat och dryck i operans lokaler. Tid och plats är tisdag den 11 
september kl 17.00 – 18.30 i restaurangen. 
 
Redan veckan efter har ni tillfälle att delta i dansmingel och få all information om säsongens 
dansföreställningar. Missa inte möjligheten att höra danschef Birgit Bernt berätta om detta! 
Onsdag 19 september kl 18.00 i operans foajé. Därefter rekommenderar vi varmt att ni går 
på dansföreställningen Jessica and me, av och med Cristiana Morganti, en humoristisk, 
inbjudande och spännande dansföreställning för såväl den vana som ovana danspubliken. 
 
Och veckan efter det är det dags för ett möte med det konstnärliga teamet bakom höstens 
operaföreställning, La Traviata. Väl mött onsdag den 26 september kl 19.00 i Black Box.  
 
I oktober är det dags för föreningens årsmöte och i år kommer vi att bjuda på ett mycket 
intressant möte med en av Norrlandsoperans doldisar. Mer information när det närmar sig, 
men boka redan nu in måndag den 22 oktober kl 19.00. 
 
I oktober har ni också möjlighet att göra en utflykt och återse en av operans tidigare 
medarbetare, Elisabet Ljungar. I sin nya position som musikchef och konstnärlig ledare 
Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland ger hon oss möjlighet till rabatterade 
biljetter till en unik konsert. Tävlingen Schymberg Award, tävlingen jag nämnde äger rum i 
Tonhallen i Sundsvall lördagen den 27 oktober kl 16.00. Hjördis Schymberg (en av Sveriges 
verkligt stora sopraner) kommer från Alnön och Schymbergsstiftelsen har nu beslutat inrätta 
ett pris för unga operasångare, detta blir första gången. Tävlingen sker i samarbete med 
Nordiska kammarorkestern och sex uttagna finalister kommer att tävla. Som medlem i 
Norrlandsoperans vänner erbjuds vi ett rabatteras pris, använd koden ”umeåmusikvänner” 
för att få priset 200 kronor.  
 
När Elisabet i våras presenterade höstens program var det ett par konserter som hon särskilt 
lyfte fram. Den 15 november får vi möta musik av Szymanowski och Sjostakovitj, orkestern 
spelar under ledning av dirigenten Kristiina Poska och solist är violinisten Elina Vähälä. 
Den 29 november får vi uppleva mötet mellan den brittiska kompositören Ruth Gipps andra 
symfoni och Mozarts tjugosjunde pianokonsert, under denna kväll kommer vi också att få 
höra delar av Vaughan Williams filmiska verk Folk Songs of the Four Seasons som orkestern 
framför tillsammans med barnkören - missa inte detta! 
 
När det gäller rabatterade biljetter är du som medlem i Norrlandsoperans vänner berättigad 
till samma rabatter som Norrlandsoperans satsning Supporter. Vi kommer eventuellt också 
att kunna erbjuda ytterligare rabatter, håll utkik! 



Den 1 november kl 19.00 (obs datument är preliminärt) har vi bjudit in den 
ställföreträdande konstnärliga ledaren, och tillika danschefen, Birgit Berndt att tillsammans 
med Norrlandsoperans nya musikchef Christoffer Nobin ha ett samtal om sina visioner om 
Norrlandsoperans utveckling. Missa inte detta möte! Vi återkommer med lokal.  
 
Till sist. Vår gemensamma resa till Amsterdam, där vi kommer att kunna njuta av både konst 
och musik, är under planering. Konstvetaren Ivar Torneus kommer att följa med och guida 
oss stadens museum och när det gäller opera kommer det att vara möjligt att både uppleva 
Madame Butterfly och Tannhäuser. Vi kommer att resa ut den 26e april och åka hem den 
29e april. Så fort vi har en offert för resa och hotell kommer vi att skicka ut information och 
då blir det möjligt att anmäla sig. Först till kvarn gäller, vi kommer att ha 25 platser.  
 
Väl mött i höst! 
 
Styrelsen 
 
 
PS Vi vill påminna om möjligheterna att uppleva opera i digital form, här erbjuder både 
Ersboda Folkets Hus och Umeå Folkets Hus fina föreställningar under hösten, titta gärna in 
på deras hemsidor! 
 
 


