Verksamhetsberättelse 2018
5 jan Trettondagsafton Trettondagskonsert på Spira i Jönköping
Det nya året inleddes med att 63 medlemmar
samlades till samvaro på Hooks Herrgård och
serverades en härlig lunch. Därefter SPIRA
med operan Turandot av Puccini, framfördes
av Folkoperan från Stockholm, m.fl En informativ
introduktion genomfördes av operans dirigent
Marit Strindlund. Operan i konsertversion
genomfördes med stor bravur och fick stående
applåder.
27 JAN TOSCA Live från Metropolitan, Bio Kulturhuset i Sävsjö
10 FEB KÄRLEKSDRYCKEN Live från Metropolitan. Bio Kulturhuset.
24 FEB LA´ BOHÉME Live från Metropolitan. Bio Kulturhuset
17 MARS AIDA Live bio från Kungliga Operan. Bio Kulturhuset

18 mars Årsmöte
Sävsjö församlingshem
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
följde underhållning och utdelning av
stipendium ur Axel Franzéns minnesfond.
Stipendiet tilldelades detta år Oliva Kull,
som framförde några sånger och spelade
tvärflöjt. Hon kommer från Sävsjö.

Särskilt inbjudna var den fria
gruppen Min (i)opera med Annika
Liljeroth och Wolfgang Veith. De är
båda utbildade operasångare i Wien.
De berättade om sin verksamhet som
bl.a. riktar sig till barn. De framförde
även några sångnummer.

31 mars Cose Fan Totte Live från Metropolitan. Bio Kulturhuset, Sävsjö
17-18 maj Göteborgsoperan
Minneskonsert till Birgit Nilssons ära på Göteborgsoperan 100 år
efter hennes födelse.Via ett antal mobilsamtal hade vi lyckats skaffa
ett antal biljetter /33 st./ Före föreställningen
serverades en middag i Operans foajé. Utsikten
över hamnen var bedårande. Konserten var något
över det vanliga med 6 av våra mest namnkunniga
kvinnliga operasångerskor, / bl.a var Helena Döse
med, som just den dagen fick veta att hon tilldelats
The Birgit Nilsson Prize på en miljon dollar/
de framförde arior ur Birgit Nilssons repertoar. Bussresa och övernattning på
Quality Hotell.

14 juli Resa till Ystad och Skånska teatern
Första stoppet på resan var Kristianstad, Fader Gunnars kyrka, Gratia Dei.
Läraren Robert Johansson är en entusiastisk operakänner. Han berättade om
kyrkan och sin stora skivsamling av operamusik.
Lunch med skånsk äggakaka serverades på Brösarps Gästgiveri. Genom f.d.
Kyrkoherden i Norra Sandsjö Carl Henrik Henritz fick vi en mycket uppskattad

guidad tur med besök på Ravlunda kyrkogård och Fritiof Nilssons grav, Kivik
och hela Österlen. På den gamla Ystads teatern gavs operan La Bohemé av
Puccini av en ung ensembel / Skånska operan/ Resenärer 53 st
21 juli Konsert på Vallsjöbaden, Sävsjö
Operasångare Pär Fürst Nilsén och
pianisten Kerstin Jansson gav en sommarkonsert på ”dansbanan” i Vallsjöbaden.
Stor publik kom och många som annars
inte brukar besöka föreningens evenemang.

7 aug Operaföreställning
i Åseda Folkets park
Föreställning av operan Carmen
av Bizet med Smålands Operan
en vacker sensommarkväll.
/ 25 deltagare /

17 sept Teaterföreningen
Va´ du vill inbjuder oss till
föreställningen, ”Värp först
och kackla sen!”
Birgit Nilsson 100 år.
Estradören och sångaren
Mattis Enn. Kulturhuset i
Sävsjö

22-23 Sept Oscarsteatern i Stockholm – S:t Görans kyrka
Sävsjö kyrkokör och Operans vänner gjorde en gemensam resa.
Oscarsteatern gav musikalen Såsom i himmelen, som inspirerats
av Kaj Pollaks film med samma namn. På söndagen deltog de som
så önskade i gudstjänsten i S:t Görans kyrka, där Sävsjö kyrkokör
medverkade. / 56 st /

6 okt Live bio AIDA Metropolitan. Kulturhuset, Sävsjö
20 okt Live bio Simson och Delila. Metropolitan. Kulturhuset, Sävsjö

11 nov SISI Stora Hotellet Jönköping
Konsert kring kejsarinnan Sisi i sann Wiensk anda.
Orkestern Salonvirtuosen från Wien visade en hög
professionell nivå. Med förflyttning till 1800-talet fick vi
höra sånger av operasångarna Annika Liljenroth
(kejsarinnan) och Pär Fürst Nilsén (kejsaren). Konserten
avslutade med en smäktande wienervals, där det fanns
möjlighet att visa sina danskunskaper. Vid efterföljande
supe´ bjöds på wienerschnitzel och sachertårta
/ deltagare 66 st – buss + minibuss )

24-25 nov Resa till Stockholm Vasateatern och Nationalmuseum
En ensembel med unga operasångare från
produktionsbolaget Kråkuddens musik & film
gav ambitiös föreställning av Toscta, Pär Fürst
Nilsén medverkade som Scarpia med sin vackra
baryton. Övernattning och middag på hotell
Terminus. Under söndagen besök på nyöppnade
Nationalmuseet.

1 dec RIGOLETTO från Kungliga
Teatern. Kulturhuset, Sävsjö, live bio.
Efter föreställning fick vi lyssna till
Adventssånger av Sävsjö kyrkokör.

15 dec LA TRAVIATA
från Metropolitan.
Kulturhuset,Sävsjö,
live bio

Styrelsen Operans vänner 2018
Harald Petersson, ordf – Eva Tector Nilsén, kassör - Anna-Lisa Hansell, sekreterare öv ledamöter, Runa Jansson, Yvonne Einvall,
Ersättare: Lars-Åke Nilsén, Anders Strånge
Revisorer: Kjell Rydberg, Bertil Boman
Revisorsuppleant: Åke Williamsson
Valberedning: Bertil Zettergren, Eva Thirén, Gullmaj Holst
Styrelsen har haft sex sammanträden 2018
Medlemmar i Operans vänner är 225 st
----------------------------------------------------------------

Medlemsavgift 100 kronor per person, inbetalning senast 30 mars
bifogat inbetalningskort till bankgiro 369-2928
Ni som INTE får mail från oss, skicka gärna
er mailadress till harald.sav@gmail.com

Titta in på vår hemsida: operansvanner.se
och Sävsjö appen

STORT TACK till Kulturhuset i Sävsjö och föreningen
FRISKT VÅGAT som ger oss förnämliga operaföreställningar
live bio från Metropolitan i New York.

Tack också till ”kockarna” för allt det goda som vi bjuds på

--------------------------------------------------------------------------

