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5 JAN Trettondagsafton Trettondagskonsert
Traditionsenligt inledes med festlig lunch
och trevlig samvaro på Hooks Herrgård.

SPIRA Operan Askungen av Rossini framfördes av
baserad på en dansk uppsättning av Den Jyske 
Opera. Medverkande solister från musikhög-
skolorna i Malmö och Göteborg. Jönköpings 
Sinfonietta och Jönköpings Kammarkör. Dirigent: 
Christian von Gehren. Föreställningen framfördes
med stor bravur och italiensk intensitet.62 deltagare

 

     11 FEB  Franz Lehárs  GLADA ÄNKAN
     Operettföreställning från Kungliga 
      Operan Stockholm. Sändes som en Live 
     Bio till Röda Kvarn. Henrik Dorsin m. fl. 
      hade bearbetat originalet till en upp-
      sluppen föreställning. Han spelade själv
     operachef och Elin Rombo sjung 
      huvudrollen som Hanna Glawari.
     Ett trevligt och underhållande inslag.       
     Inbjudan gick också till boende på
     servicehemmen och personer med       

       hemtjänst med möjlighet att till ett 
     reducerat pris kunna delta. För att 

      förbereda och förhöja stämningen       
     serverades ”champagne” före före-

      ställningen.    

                

10-11 MARS  Resa till Stockholm med JoRo-buss

som arrangör. Två möjligheter fanns att uppleva.
Cirkus: Fantomen på operan av A L Webber med
Peter Jöbank som huvudrollsinnehavare. 
Kungliga operan: Maskeradbalen av Verdi,
innehållet tar sin avstamp i mordet på Gustav III.



1 april ÅRSMÖTE på Kulturhuset i Sävsjö
Efter sedvanliga årmötesförhandlingar följde 
underhållning och utdelning av stipendium 
från Axel Franzén minnesfond. Stipendiet tilldelades 
Linnea Bjelkvik, piano. Hon kommer från Vrigstad.
Susanne Rydén berättade om sina uppdrag efter att 
ha slutat aktivt med sin sångkarriär på världens olika
scener. Hon är orkesterchef för Musica Vitae och 
dessutom vice preses vid Kungliga Musikaliska Akademien.
Susanne har varit initiativtagaren och drivande kraft till 
Smålands kulturfestival som under ett antal år givit flera
konserter av mycket god kvalitet runt om i Småland.
Karolina Bengtsson kommer från Växjötrakten och 
studerar i sång på Konservatoriet i Köpenhamn.
Hon underhåll oss med sin vackra sopranstämma.

28 juni  HULTSJÖ KYRKA
Sommarkonsert och ett samarrangemang med Hultsjö
hembygdsförening, Svenska kyrkan och Operans vänner. 
Pär Fürst Nilsén och Maria Forsström sång samt Matti 

Hirvonen piano 
framförde en 
njutningsfull

 konsert från 
operans värld.

   
        

         
         Stipendiat Linnéa Bjelkvik

   
12 augusti Operatåget till Opera på Skäret.
Veterantåg från Nässjö Museijärnvägar
tog oss från Stockaryd till Frövi. Under
resan serverades god frukost och lunch med
mycket förträfflig service. Resan från Frövi
till spelplatsen vid Skäret fick ske med buss, då järnvägen reparerades. Madam 
Butterfly var operan som  gavs av en mycket kvalifriserad ensamble.På hemvägen
serverades en välsmakande supé. 92 nöjda resenärer återvände till hembygden efter en
lång och innehållsrik dag. Tänk vilken möjlighet att få delta i denna upplevelse!



16 september Pianokonsert. Kulturhusflygeln 20 år
Konsert med Per Tengstrand. Det var 20 år sedan 
Steinwaysflygeln invigdes. Detta firades med en kväll
med Beethoven och Chopin med Per Tengstrand.
Konserten var ett samarrangemang med Kultur- och
Fritidsnämnden, Kulturhuset och Operans vänner. 
För att bekosta inköpet såldes fiktiva tangenter. De
som hade tangenter kvar fick ta med dem och en 
utlottning med priser skedde i slutet av konserten.

  8 okt Operagala i Växjö Domkyrka
 med anledning av  Christina Nilsson 
 sällskapet firade 30 år. Domkyrkans
 Oratoriekör, Sten-Inge Petersson,dir  
sopranen Malin  Hartelius och 
tenoren Daniel  Johansson. /Minibuss/

 

3 november Operans vänner 10-årsjubileum 
Konsert med Divine-the opera trio-tre sopraner som med
glimten i ögat underhöll med sång och ”mellansnack”. 
Som en överraskning kom stadens ”egen son” Pär Fürst
Nilsén och deltog i ett framförande. Konserten var mycket uppskattad 
Jubileumsupé följde med underhållning av Pär Fürst Nilsén som ackompanjerades av 
pianisten Henrik Måwe. 105 deltog i konsert och supé och ytterligare ett antal i 
konserten, vilket ses som ett lyckat firade.



                                                                             

       28 nov Händels Messias i Konserthuset
       Växjö med medverkan av Musica
        Vitae Erik Ericssons kammarkör.
        /Minibuss/

11-17 oktober Resa till New York och Metropolitan
Rolf flyg&buss var researrangör och hade en speciell anpassad resa för oss,
42 resenärer. Resan gick från Landvetter via Frankfurt till New York. Hotellet
var centralt beläget. Sightseeing med buss ena dagen på nedre Manhattan och andra 
dagen övre Manhattan. En båttur på Hudson floden och ut till Frihetsgudinnan.
Resans höjdpunkt var besök på Metropolitan och operan Trollflöjten. Det var speciellt 
eftersom många av oss sett spelplatsen på Live Bio i  Sävsjö. Föreställningen sändes 
denna dag även via Live Bio. På söndagen besökte vi en gudstjänst i Brooklyn med 
gospel. Eftersom utbudet var stort fick var och en ordna egna aktiviteter och egen 
shopping. Resan var väl arrangerad och resenärerna var nöjda
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Medlemmar i Operans Vänner 2017 har varit 221 st


