
 

OPERAVÄNNERNA 
VID KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM 

                                              Verksamheten 1/1‒31/12 2021 

 

Styrelsen för föreningen OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm avger härmed 

sin berättelse över verksamheten under kalenderåret 2021. 

 

MEDLEMMAR 

 
Föreningen hade vid verksamhetsperiodens utgång 730 betalande medlemmar. 

 

ÅRSMÖTE 

 
Årsmötet skulle enligt föreningens stadgar ha avhållits under april månad 2021.  

Mötet fick dock på grund av covid-19-pandemin skjutas upp och kunde i stället hållas den 

20 september 2021 i Östermalms Föreningsgsråds lokaler i närvaro av 23 medlemmar. 

 

Mötet fastställde styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för fullbetalande medlem för 

år 2022 till 345 kronor och oförändrade avgifter för familjemedlemmar och för ungdom 

t.o.m. 30 år, dvs. 125 kronor resp. 150 kronor. 

 

Årsmötet valde följande funktionärer för verksamhetsåret 2021. 

Styrelse  OV:s stipendiefond 
 

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Ordinarie ledamöter 

 

Suppleanter 

Elsebeth Welander-Berggren 

Annika Halldin 

Lena Dworén 

Leif Nilsson 

Ann Löfberg 

Lena Mindus  

Anna-Carin Ousbäck 

Patrik Ernby                                      

Elsebeth Welander-Berggren    

Annika Halldin                 

Lena  Dworén                          

Lena Nordin, hovsångerska 

 

Valberedning 

Ordinarie   Kerstin  Graffman                                  

                   Ingegerd Winblom  

Suppleant   Göran Witt Strömer 

 

Revisorer 

Ordinarie 

 

Suppleant 

 

Per Bäckström                                     

Reazul Huq 

Lennart Norén 

 

  

 

STYRELSEMÖTEN 

 
Styrelsen har under verksamhetsperioden hållit 8 protokollförda möten. 

 

Styrelsen har haft en strategidiskussion om inriktning, kommunikation till medlemmar och 

allmänheten och andra viktiga frågor.  

 



 

En arbetsgrupp har bildats inom styrelsen med uppdrag att förändra kommunikations-

vägarna till medlemmarna och allmänheten. 

 

Styrelsen beslutade också att genomföra en medlemsenkät. 

 

I samband därmed har även diskuterats att bilda en redaktionsgrupp för att förnya 

föreningens medlemstidning. 

 

 

STIPENDIER 

 
a) OperaVännernas stipendium på 40 000 kr för år 2021 tilldelades sopranen Cornelia   

       Beskow. 

b) Richard Brodins stipendium på 70 000 kr för år 2021 tilldelades sopranen Malin   

       Byström. 

 

 

ARRANGEMANG UNDER 2021 
 

Många arrangemang planerades. Men flera gruppbesök, verksintroduktioner och medlemsmöten  

har fått ställas in till följd av den rådande covid-19-pandemin. Dessa blev av: 

 

 Gruppbesök på Kungliga Operan 

22 oktober 

25 november  

Tjajkovskijs Jolanta 

Puccinis Madama Butterfly 

 

 Verksintroduktioner 

14 oktober 

 

 

 

20 september 

 

 

8‒15 november 

 

26‒29 november 

 

Erik Graune, Introduktion till Tjajkovskijs Jolanta i Östermalms 

Föreningsråds lokaler. 

 

Arrangemang 

Årsmöte i Östermalms Föreningsråds lokaler. 

 

Resor 

Wagners Nibelungens ring på Deutsche Oper, Berlin. 

  

Donizetti Opera Festival i Bergamo med Regimentets dotter och 

Kärleksdrycken på Teatro Donizetti samt Medea in Corinto på Teatro 

Sociale. 

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
 

OperaVännernas kansli 

Kansliet och föreningens medlemsärenden har skötts av Leif Nilsson, som till sin hjälp haft 

styrelseledamoten Lena Mindus. Kansliet har varit bemannat två dagar i veckan. 

 

 

 



 

Medlemstidningen OV-Revyn 

Under året utkom föreningens medlemstidning OV-Revyn med åtta nummer plus ett 

jubileumsnummer med anledning av försenat 40-årsfirande sedan föreningen grundades  

år 1980. På grund av covid-19-pandemin kunde inte firandet äga rum 2020. 

Jubileumsnumrets redaktör var Hans L Beeck, formgivare Johan Halldin. 

Medlemstidningens redaktör var Leif Nilsson.    

 

OV:s informationsdisk på Operan 

Under hösten öppnade Operan sin publika verksamhet och möjlighet gavs för OV att 

bemanna informationsdisken i stora foajén. 

 
OV:s hemsida www.operavannerna.com 

OperaVännerna har en hemsida. Den som går in på hemsidan ska snabbt och lätt kunna få 

aktuell information, bl.a. om arrangemang, verksintroduktioner, gruppbesök och planerade 

resor i OV-regi. Under menyerna på öppningssidan ligger ”gardiner” som länkar till olika 

avsnitt. 

 

OV:s årslunch 

17 januari 

 

På grund av covid-19-pandemin var årslunchen inställd. 

 

OV:s 40-årsjubileum 

26 september 
 

Jubileet var egentligen 2020, men på grund av den rådande covid-19-

pandemin firades det 2021 och 77 personer hade tackat ja till inbjudan 

(enligt restriktion om begränsat antal) i Odd Fellow Ordens lokaler, 

Västra Trädgårdsgatan 11 B.  

Inbjudna var årets stipendiater Miriam Treichl och Jens Persson. 

Tyvärr blev Richard Brodin-stipendiaten Miriam Treichl sjuk.  

OV:s stipendiat Jens Persson sjöng Jeletskijs aria ur Spader Dam till 

ackompanjemang av Michael Engström, som även framförde Romans 

minus ett av Valborg Aulin. 

 

 

 

http://www.operavannerna.com/

