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Kära medlemmar!
Tack för att ni fortsätter att stödja Vänföreningen! Tillsammans kan vi
verkligen göra skillnad.
I skrivande stund känns sommaren väldigt avlägsen men tiden går
fort och vi har en spännande säsong att se fram emot på Drottning
holms Slottsteater!
Vänföreningens styrelse har just kunnat lämna det glädjande
beskedet till teaterns ledning att vi kommer att stödja sommarens två
operaproduktioner med 2 miljoner kronor ur Stiftelsen Henrik
Nordmarks fond. 1 350 000 kronor går till Pygmalion, Opéra-ballet av
Jean-Philippe Rameau och 650 000 kronor till den nyskrivna operan
Syskonen i Mantua med musik av bland andra Salamone Rossi.
Missa inte Vänföreningens årliga försommarfest på Drottning
holmsteatern den 12 juni! D.D.M.M. Konungen och Drottningen
kommer att närvara tillsammans med årets stipendiater. Sång, musik
och dans från scenen, Drottningholmsteaterns orkester och mottag
ning i Déjeunersalongen.
I år kommer vi också att för första gången dela ut Vännernas
Operastipendium! Ett nytt stipendium instiftat av Vänföreningens
styrelse. Stipendiet vänder sig till unga sångare som just har avslutat
sin operahögskoleutbildning och som är särskilt intresserade av
Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-talsrepertoar.
Vi välkomnar alltid nya medlemmar så tipsa gärna era vänner att
bli medlemmar så att de kan följa med på allt roligt som händer och
dra nytta av alla förmåner under året.
Välkomna till årets alla evenemang!
Christer Villard
Ordförande

Kalendarium
April
14 april Herrgårdsresa till S örmland
26 april Bakom kulisserna –
Slottsteaterns kostymateljé

Maj
16 maj Årsmöte
31 maj Visning av nya Kungl.
Musikhögskolan

Juni
12 juni Vännernas Högtids
sammankomst

Juli
24 juli Förb genrep Pygmalion

September
4 september Förb genrep
Syskonen i Mantua

November
26 november Höstresa till opera
festivalen i Ravenna

Foto Charles Hammarsten

Årsmöte
Vänföreningens årsmöte är den
16 maj klockan 18.00 på Nya Säll
skapet, Västra Trädgårdsgatan 6.
Klädkoden på Nya Sällskapet är
kavaj och slips.
Ingen föranmälan.
Välkommen!

Bokslut 2017
Drottningholmsteaterns Vänners
bokslut 2017 kan rekvireras i slutet
av april från Vänföreningens
kansli. Bokslutet delas också ut
på årsmötet.

Nya rutiner för
evenemangsbokning på
hemsidan
Den 25 maj träder den nya Data
skyddslagen i kraft. För Vänföre
ningen innebär det bland annat att
vi måste ändra rutinen för evene
mangsbokning på vår hemsida.
De nya rutinerna gäller redan nu.
Gå in på önskat evenemang och
tryck på Anmäl dig här. Tryck sedan
på Logga in. Du hamnar då på
Min Sida. Första gången du loggar
in tryck på knappen Inget lösenord?
Skriv in din registrerade e-post
adress och ett lösenord kommer
att mailas till dig. Hör av dig till
kansliet om du behöver hjälp.

Visning av nya Kungl.
Musikhögskolan
Välkommen till en specialvisning
av Kungl. Musikhögskolans nya
lokaler. Vår guide tar oss med
på en vandring genom de tre
byggnader som bundits samman
till en helhet av arkitekten Tobias
Rosberg. Kungl. Musikhögskolan
är med sina rötter i Gustav IIIs
musikaliska akademi en av världens
äldsta Musikhögskolor.
Plats: Kungl. Musikhögskolan,
Valhallavägen 105.
Tid: torsdagen den 31 maj kl 17.15.
Pris: 130 kronor
Anmälan senast den 7 maj till
www.drottningholmsteaternsvanner.se
eller telefon 08-556 931 12.

Höstresa till
o perafestivalen i Ravenna
Den 26–30 november 2018 planerar
vi en resa till den årliga operafestiva
len i Ravenna. Den italienska staden
är känd för sina vackra mosaiker
som tillhör unesco:s världsarvslista.
Vi ser G
 iuseppe Verdis operor
Nabucco och Rigoletto.
För intresseanmälan och
detaljprogram kontakta katarina.
leijonhufvud@nygrenlind.se eller
070-840 16 02.

Bakom kulisserna –
Slottsteaterns kostymateljé
Förberedelserna inför årets säsong
på Drottningholms Slottsteater
pågår för fullt sedan länge. Teaterns
kostymateljé sjuder av kreativitet
och kostymerna till årets opera
produktioner Pygmalion och
Syskonen i Mantua börjar ta form.
Mitt i denna spännande process
inbjuder vi till ett möte med teaterns
kostymchef Lena Dahlström som
är den som förverkligar kostym
skaparnas idéer.
Plats: Jaktpaviljongen, Drottning
holm.
Tid: torsdagen den 26 april kl 18.00.
Pris: 200 kronor. Begränsat antal
platser. Betalas efter bekräftelse
Anmälan senast den 5 april till
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
eller 08-556 931 12.

Vännernas
Högtidssammankomst
den 12 juni
Varmt välkommen till Drottning
holmsteaterns Vänners årliga för
sommarfest på Drottningholms
Slottsteater i närvaro av D.D.M.M
Konungen och Drottningen.
Årets stipendiater medverkar
i ett divertissement med sång,
musik och dans tillsammans med
Drottningholmsteaterns orkester.
I år delas också Vännernas
Operastipendium ut för första
gången! Ett nyinstiftat stipendium
av Drottningholmsteaterns Vänner
för unga sångare som är inriktade
på teaterns repertoar och som
just avslutat sin operahögskole
utbildning.
Kvällen avslutas med mottag
ning i Déjeunersalongen.
Plats: Drottningholms Slottsteater.
Tid: tisdagen den 12 juni kl 17.00.
Pris: 300 kronor.
Anmälan senast den 7 maj på
www.drottningholmsteaternsvanner.se
eller 08-556 931 12.
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Drottningholmsteatern
är öppen för ordinarie visningar
lördag–söndag i mars kl 12.00–15.30
dagligen i april kl 12.00–15.30
dagligen maj–september 11.00–16.30
1–8 april: Påsklovsvisningen april,
april, teatern kan lura dig
vart den vill! kl 11.30 och 13.30.
Familjevisning. Kombinera med
pyssel i Jaktpaviljongen.
Missa inte teaterns temavisningar!
Ny för i år är visningen Gustav III
– Teaterkungen. F
 lera av förra
årets intressanta temavisningar
återkommer den här säsongen.
Teaterboden säljer biljetter till
visningar och föreställningar på
teatern samt presenter för alla åldrar.
Öppen lördag–söndag i mars
kl 11.00–16.00, april dagligen
kl 11.00–16.00 och maj–september
dagligen kl 10.00–17.00.
Läs mer på www.dtm.se.

Säsongsinvigning och
Nationaldagsfirande
den 6 juni
Drottningholms Slottsteater bjuder
in till en dag fylld av sång, musik,
visningar, dans och överraskningar.
Roliga aktiviteter för barn, som
häst och vagn i parken, ansikts
målning à la 1700-tal, pysselbord,
visningar med utklädning och
teaterföreställningen Kungl.
Förvandlingsakademien.
Från kl 11.00.

Kungl. Förvandlings
akademien
En teaterföreställning i två korta
akter för teaterns yngsta publik,
4–7 år.
Den lilla ensemblen, två musiker
och en skådespelare, har alla på
olika sätt bytt eller drömt om att

byta skepnad, från något till något
annat. Kanske från människa till
träd. Eller från dammtuss till
moln. Ibland är metamorfosen ett
värn mot omvärlden, ibland ett
tecken på något fruktansvärt som
hänt och ibland en omöjlig dröm
som besannas.
Koncept, manus och regi: Tuvalisa
Rangström
Musikaliskt koncept: Maria Lindal
Speldagar: 19 maj kl 11.00 och 13.00,
26 maj kl 11.00 och 13.00,
6 juni kl 11.00 samt den
25 augusti kl 11.00 och 13.00.
Biljettpris: 80 kronor.
Läs mer på www.dtm.se.
Biljetter till Esprit! evenemangen
börjar säljas den 23 mars på
www.ticketmaster.se.

Öppettider Restaurang
Karamellan Drottningholm
Mars-april: dagligen 10.00-16.00.
Maj-september: dagligen 09.30-17.00.
www.drottningholm.org.
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Esprit! evenemang på
Drottningholms Slottsteater 2018

Öppettider Drottningholms slott
Mars: lördag-söndag kl 10.00-16.00.
April: tisdag-söndag kl 10.00-16.00.
Maj-september: dagligen kl
10.00-17.00. Läs mer på www.
kungahuset.se.
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Värva en vän!
Värva en vän nu så att de inte
missar alla förmåner under året!
Som att vara med i utlottningen av
fribiljetter till förb genrep, gå på
ordinarie visningar i vår unika
teater utan kostnad, 20 % rabatt
i Teaterboden, fri entré på Stock
holms slott och 15 % rabatt
i Restaurang Karamellan. Medlem
skap kan köpas på hemsidan,
Vänföreningens kansli eller
i Teaterboden.

Drottningholmsteaterns
Vänners styrelse
Utlottning av fribiljetter till förberedande genrep
PYGMALION

Tisdagen den 24 juli kl 19.30

SYSKONEN I MANTUA

Tisdagen den 4 september kl 19.30
Drottningholms Slottsteater hälsar
dig som medlem i Vänföreningen
välkommen att närvara vid
ensemblens första repetition inför
publik, det förberedande genrepet.
Biljetterna lottas. Biljetterna är
personliga och en förmån endast
för medlemmar i Drottningholms
teaterns Vänner. För att vara med
i utlottningen ska bifogade

b lankett fyllas i och skickas till
Drottningholmsteaterns Vänner,
Box 6, 178 02 Drottningholm
senast den 27 april.
Det går också bra att skicka ett
mejl till dtv@drottningholms
teaternsvanner.se Viktigt att vi får
samma information i mejlet som
vi efterfrågar i blanketten!

Nästa nummer av

Christer Villard, ordförande
Ewa Hemberg, skattmästare och
vice ordförande
Gunilla von Arbin
Björn Barkman
Peter Einarsson
Karin Helander
Margareta Lidström
Christina Mattsson
Sam Nilsson
Carl-Gustaf Petersén
Otto von Platen
Eva Sundler Malmnäs
Hans Öjmyr
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Rutiner för anmälan till Vänföreningens evenemang
• Anmälan är bindande och Vänföreningens
evenemang gäller endast för betalande medlemmar
om inte annat anges.
• Avgiften för evenemanget betalas i samband med
anmälan om inte annat anges.
• För återbetalning av avgift krävs att kansliet har
fått information om förhinder senast en vecka
innan evenemanget äger rum.

• Anmälan via hemsidan www.drottningholms
teaternsvanner.se. Inloggning med e-postadress
och lösenord. Betalning direkt på hemsidan med
betal- eller kontokort (Visa/Mastercard).
• Anmälan till kansliet på t elefon 08-556 931 12
och betalning till Föreningens pg 15 21 48-3 eller
bg 5292-4339. Lämna medlemsnummer, namn
och telefon dagtid på telefonsvararen.

Drottningholmsteaterns Vänner, Box 6, 178 02 Drottningholm
Tel 08-556 931 12 • Plusgiro 15 21 48-3 • Bankgiro 5292-4339
E-post dtv@drottningholmsteaternsvanner.se • www.drottningholmsteaternsvanner.se

