
            Göteborg 2022-06-17 
         

                                      GÖTEBORGSOPERANS    
                 VÄNNER  

         
Till våra medlemmar  

CHRISTER ELFVERSSON, VÅR ORDFÖRANDE 
har en paus från styrelsearbetet i föreningen. Medlemsbrevet skrivs därför 
den här gången av mig, Bitte Holmquist, vice ordförande. 
  

MEDLEMSVÄRVNING  
Det är mycket glädjande att vi fått flera nya medlemmar till föreningen den 
senaste tiden. Några har blivit värvade av medlemmar i föreningen och några 
har hittat till oss på annat sätt. Alla är naturligtvis varmt välkomna.  
Vår medlemsvärvningskampanj fortsätter ytterligare några veckor. Fram till och 
med 31/7. Blir man medlem under den resterande kampanjtiden gäller 
medlemskapet även för 2023. 
Den medlem som värvar en ny medlem, eller flera nya (som inte varit medlemmar 
under de senaste tre åren), erhåller för varje värvad medlem ett presentkort på 
GöteborgsOperan à 200 kr. Det går till så här:  
1) Anmäl den nye medlemmen (namn, adress, e-post) till föreningens kassör 
thorsten.bengtsson@telia.com  eller till Agneta Winqvist 0739-71 71 00. 
2) När medlemsavgiften (200 kronor till bankgiro 358-0040 eller swish 
123191533) är registrerad erhåller värvaren presentkortet.  
Den värvade kan sedan i sin tur värva en ny medlem och belönas med 
presentkort. Och så vidare ... ’ 

mailto:thorsten.bengtsson@telia.com


SAMARRANGEMANG MED WAGNERSÄLLSKAPET DEN 22/5 
Vårt samarrangemang med Wagnersällskapet  
på Wagners födelsedag var mycket lyckat.  
Våra gäster, Annalena Persson, Carolina Sandgren,  
Ingrid Bakke Karlstedt och Martin Andersson bjöd  
på härliga anekdoter och sig själva. Vi underhölls  
med sång av både Annalena och Carolina.  
Ackompanjerade av Martin så klart. Vi fick dessutom  
höra Ingrid spela både horn och Wagnertuba. 
Hela tillställningen sammanfattas bäst med  
orden - fantastiskt lärorikt och trevligt samkväm.  
Tack till alla inblandade! 

GÖTEBORGSOPERANS SOMMARVERANDA 
14 juni - 13 augusti 2022 
Öppet: 'sdag - lördag kl 15.00 - 21.00 

Stans skönaste kajläge! 
Välkommen till årets Sommarveranda!   

”Med panoramautsikt över Göta Älv och luftiga sittplatser både ute och inne njuter du 
av god mat ,dryck och underhållning 
bara några meter från kajkanten.”  
  
Underhållning 14 juni - 6 augusti 
[tisdag - lördag, kl 18-19.30] 
Tisdag - pianounderhållning 
Onsdag - opera 
Torsdag - trubadur/gitarr 
Fredag - Musikal 
Lördag - DJ 
  
Guidade turer 28 juni – 13 augusti 
Tisdag – lördag, kl 14.00 & 15.00 (engelska) 
Pris 100 kr vuxen, 50 kr barn 6-20 år Se bilaga! 

ÄNTLIGEN NY OPERAKURS! 
Kursen leds av Göran Gademan. Fyra tillfällen.  
Den här gången fördjupar vi oss påpassligt nog om Slavisk opera. 
Deltagaravgift: 495 kr.  
 



Tid:18.30 - ca 21.30 
Torsdag 8/9	 Rimskij-Korsakov (rysk) 
Tisdag 20/9	 Smetana (tjeckisk) 
Tisdag 27/9	 Erkel (ungersk) 
Tisdag 4/10  	 Moniuszko (polsk) 
 
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn! 
Anmälan: Sätt in deltagaravgiften på bankgiro 358-0040! Glöm inte att ange 
namn på den/de anmälan avser 

I mån av plats är det möjligt att delta vid enstaka tillfällen.  
Kostnad: 150 kr/tillfälle 

OPERAGALA PÅ MARSTRAND 
Vi vill slå ett slag för Operagalan på Marstrand. Den 19-20 juli kliver ”fyra 
välrenommerade operasångare tillsammans med en världsdirigent, en 
operaorkester och en operakör” upp på scenen.  
Konstnärlig ledare: Marco Stella, GO Vänners stipendiat 2018! Se bilaga! 
Läs mer här: 

OPERA WARBERG  
Vi vill även slå ett slag för Opera Warbergs uppsättning av Don Giovanni 
(Mozart) i sommar.  
Speldatum: 10, 12, 13, 16, 18 och 20 augusti. Som Don Giovanni får vi se  
GO Vänners stipendiat 2022 - Hannes Öberg! 
Läs mer här: Opera Warberg - Don Giovanni 

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNERS HEMSIDA  
Vi vill varmt rekommendera föreningens hemsida. Här kan ni få reda på allt 
alltid! Det ser vår webbredaktör Eskil Malmberg till. 

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNERS FACEBOOKGRUPP 
GöteborgsOperans Vänner och våra vänner. Här hittar man inte allt alltid. 
Däremot hittar man allsköns nyheter medans de fortfarande är rykande 
färska. Det är en sluten grupp så endast medlemmar kan läsa det som 
publiceras i den. Sök upp gruppen och be om tillträde så släpper vi in er. 

http://www.operawarberg.se/sommaroperaivarberg2020/
https://govanner.se
https://www.facebook.com/groups/1655691568038264


HEDERSOMNÄMNANDE AV TVÅ MEDLEMMAR 
Rigmor och Stig Börjesson. Båda har haft uppdrag av skiftande art 
inom och för styrelsen i GOV. 

Rigmor har varit sekreterare både i styrelsen och vid föreningens årsmöten 
under flera år. Stig har även han varit styrelseledamot under samma tidsperiod. 
Båda har, efter avslutat styrelseuppdrag, med oförtröttlig energi lagt ner ett stort 
arbete med att ombesörja föreningens medlemsutskick.  

Styrelsen vill härmed tacka dessa båda medlemmar - Rigmor och Stig Börjesson - 
för deras stora engagemang och väl utförda uppdrag.   

 
SOMMAR 2022 
Under sommaren kommer föreningens mail inte att bevakas på samma sätt 
som under säsongen. Dyker det upp något brådskande ber vi er därför att 
kontakta Agneta Winqvist på telefon 0739-71 71 00. 

 

önskar styrelsen 
Agneta Winqvist, Bitte Holmquist (vice ordförande), Christer Elfversson 
(ordförande), Christer Fors (sekreterare), Karin Brittsjö (Operans 
representant i styrelsen), Lasse Larsson (biträdande kassör), Magnus 
Nordstrand, Marie Cederberg, Mats-Inge Olsson och Thorsten Bengtsson 
(kassör) 

 



GOV-KALENDARIUM (egna arrangemang i fetstil) 
 

Fredag 8/7 - Måndag 11/7 
Operaresa till London och Glyndeborne.	  
Obs! Resan är fulltecknad	  

Lördag 30/7 - Söndag 31/7 
Operaresa till Läckö och Vadstena.	 	  
Tintomara och Breaking the Waves.    
Inbjudan och program skickades ut i mars.  
Informationen finns på vår hemsida. Läs mer  
här Läckö / Vadstena.  
Önskas mer information kontakta  
BK Travel Solutions. 
Telefon: 040- 60 60 220   eller	  
info@bktravelsolutions.se 
Obs! Det finns platser kvar. 

Söndag 14/8 
Stora scenen: Konsert  Nordiska klanger	  
Klockan: 18.00  
Till den här konserten har vi fått ett fint erbjudande. Se bilaga! 

Söndag 21/8 
Stora scenen: Nypremiär  Skid/Kites (dans)	 Klockan: 18.00  

Tisdag 6/9 
Lilla scenen: Samtal inför Brudköpet 	          Klockan: 19.00 

Torsdag 8/9 
OPERAKURS Slavisk opera.    Klockan: 18.30  
Kurstillfälle 1: Rimskij-Korsakov (rysk) 

Måndag 12/9 
Göran Gademans introduktion till Brudköpet (Smetana).  
Var: Reprum 1 på GöteborgsOperan (ingång via personalentrén) 
När: Kl 1830- ca 2130  Obs! Kom i god tid. 
Entré: 60 kronor, vilket inkluderar lottsedel och liten förfriskning. Kontant 
betalning eller swish. Anmälan görs genom att man sätter in 60 kronor 
via swish 123 191 53 39  eller  att man meddelar via mejl till 
goteborgsoperansvanner@gmail.com  eller via telefon till Agneta Winqvist 
0739-71 71 00. 

https://govanner.se/operaresa-till-lacko-och-vadstena-30-31-juli-2022/
mailto:info@bktravelsolutions.se
mailto:goteborgsoperansvanner@gmail.com


Lördag 17/9 
Stora scenen: Premiär Brudköpet 	 	 	 Klockan: 18.00 	  

Tisdag 20/9 
OPERAKURS  Slavisk opera.   Klockan: 18.30  
Kurstillfälle 2: Smetana (tjeckisk) 

Tisdag 27/9 
OPERAKURS  Slavisk opera.   Klockan: 18.30  
Kurstillfälle 3: Erkel (ungersk) 

Introduktion till Cabaret 
Som ni alla minns skulle Cabaret haft premiär precis när 
GöteborgsOperan tvingades stänga på grund av pandemin. Vi var 
många som hoppades att den skulle kunna öppna snart igen. Vi 
ville vara väl förberedda när det skedde så vi spelade in en 
introduktion till musikalen Cabaret. Karin Brittsjö och Magnus 
Nordstrand träffade Fredrik Jakobsson, biträdande dramaturg, för 
en stunds samtal. Tack för det! Nu så är vi glada över att vi äntligen 
kommer att få en chans att se föreställningen. 
Lyssna här: Introduktion inför Cabaret	 	 Närsomhelst 

Lördag 1/10 
Stora scenen: Premiär Cabaret 	 	 	 Klockan: 18.00 

Tisdag 4/10 
OPERAKURS  Slavisk opera.   Klockan: 18.30  
Kurstillfälle 4: Moniuszko (polsk) 

Måndag 21/11 
Göran Gademans introduktion till Hoffmans äventyr (Offenbach).  
Var: Reprum 1 på GöteborgsOperan (ingång via personalentrén) 
När: Kl 1830 - ca 2130  Obs! Kom i god tid. 
Entré: 60 kronor, vilket inkluderar lottsedel och liten förfriskning. Kontant 
betalning eller swish. Anmälan görs genom att man sätter in 60 kronor 
via swish 123 191 53 39  eller  genom att man meddelar via mejl till 
goteborgsoperansvanner@gmail.com  eller via telefon till  
Agneta Winqvist 0739-71 71 00. 

Lördag 26/11 
Stora scenen: Premiär Hoffmans äventyr 	 	 Klockan: 18.00 	  

https://youtu.be/l8-swwvWCEg
mailto:goteborgsoperansvanner@gmail.com


Söndag 30/10 
Musikalresa till Malmö: Stephen Flahertys och Terence McNellys musikal 
Anastasia. Inbjudan och program bifogas det här medlemsbrevet.  
Se bilaga! 

Söndag 4/12 
Stora scenen: Konsert Vinterdrömmar 	 	 Klockan: 18.00 	  

Söndag 4/12 
Operaresa till Malmö – Gounods opera Romeo och Julia. Inbjudan och 
program kommer i nästa medlemsbrev.  

 

 


