
Obs! Ännu färskare kalendarium.

        Göteborg 2023-01-30 

 

Hej alla kära GO-Vänner! 

Redan februari! 
Efter att ha tagit det lite lugnt i januari är det nu dags för lite aktiviteter igen. 

Tre resor 

Vi har inte mindre än tre resor på programmet just nu. 
 
Karlstad, 12 mars 
Resan är fulltecknad men det går alltid bra att skriva upp sig på reservlistan. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (se bilaga) 
Oslo, 30 april -1 maj 
Den här resan är nästan fulltecknad men på grund av att några av de anmälda 
fått förhinder finns det åter igen några bokningsbara platser.           (se bilaga) 

Läckö/Vadstena, 5-6 augusti 
Vi är så glada att vi även i år kan erbjuda en resa till två slottsföreställningar.  
Första dagen (lördag 5/8) besöker vi Läckö slott där Verdis ”MACBETH”spelas 
på borggården. På förmiddagen den andra dagen (söndag 6/8) reser vi vidare 
till Vadstena Slott och föreställningen ”Andefabriken”- en opera av Daniel 
Nelson. 
Eftersom föreställningen i Vadstena startar redan kl 1600 innebär det att vi är 
tillbaka i Göteborg runt 22-tiden.          (se bilaga) 



Rabatt i Operashopen 
 
25% rabatt i operashopen för GO Vänner. 
  
För att fira att operashopen är full av ny- 
heter ur både GöteborgsOperans egna  
sortiment och av nya roliga presentartiklar  
så erbjuder vi  
GöteborgsOperans Vänner 25% på hela  
sortimentet under februari månad. 
Uppge i kassan att ni är medlemmar när  
ni handlar. 
(Gäller endast på ordinarie priser och ej  
på föreställningsprogram). 
  
Med vänlig hälsning  
   
Karin Brittsjö 
Ansvarig interninformation 
GöteborgsOperan AB 
 

Medlem även 2023 

Du vill väl vara med även i år? Det är dags betala in medlemsavgiften för 2023. 
Vi hoppas att Du är nöjd med föreningens arbete och vill vara med oss även i år. 

Årsavgiften för 2023 är 200 kronor per person. Är Du under 30 år betalar Du bara 75 
kronor. 

Betalning sker till bankgiro: 358-0040. 
Vill Du swisha direkt så gör det till nummer 1231915339. Glöm inte 
ange namn, adress och mailadress! 

       

GOV-KALENDARIUM (egna arrangemang i fetstil) 
Observera att kalendariet inte är heltäckande. För full information om 
GöteborgsOperans verksamhet besök deras hemsida opera.se.  
Reservation för fel!  



Våren 2023  

Lördag 4/2 
Stora scenen: Världspremiär 12 songs + SAABA 		 	 Klockan: 18.00

Lördag 11/2 
Stora scenen: Grandi voci - Lawrence Brownlee 		 	 Klockan: 13.00 

Onsdag 22/2 
Lilla scenen: Samtal inför Die schweigsame Frau 		 	 Klockan: 19.00 
Fri entré med biljett. Information om biljetter och medverkande  
publiceras på Göteborgsoperans hemsida när premiärdatumet  
närmar sig. 

Måndag 27/2 
Göran Gademans introduktion till Die schweigsame Frau (Strauss). 
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 4/3 
Stora scenen: Premiär Die schweigsame Frau 	 	 	 Klockan: 18.00 

Onsdag 8/3 
Lilla scenen: Premiär Don Pasquale. 		 	 	 	 Klockan: 18.00  

Måndag 27/3 
Foajén: Årsmöte i GO-Vänner      Klockan: 18.30  
Som vanligt planerar vi en liten måltid i anslutning till årsmötet. Vi 
återkommer med mer information inom kort. 

Lördag 31/3 
Stora scenen: Världspremiär Touched 	 	 	 	 Klockan: 19.00  

Lördag 22/4 
Stora scenen: Premiär Det var en gång på Grand Hôtel 	 Klockan: 18.00



Söndag 14/5 
Stora scenen: Grandi voci - Maria Bengtsson 	 	 	 Klockan: 13.00

Onsdag 10/5 
Lilla scenen: Samtal inför Nabucco	 	  	 	 	 Klockan: 19.00 
Fri entré med biljett. Information om biljetter och medverkande publiceras på 
Göteborgsoperans hemsida när premiärdatumet närmar sig. 

Måndag 15/5 
Göran Gademans introduktion till Nabucco (Verdi). 
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 20/5 
Stora scenen: Premiär Nabucco 	 	 	 	 	 Klockan: 18.00 

Söndag 11/6 
Stora scenen: Avanti 	 	 	 	 	 	 	 Klockan: 18.00

Hälsningar 

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

Vi samarbetar med 




