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Operans Balettklubb 

Kungliga Balettens vänförening 
 

!Program våren 2023 " 
 
 

Lördagen den 14 januari kl 14.30  
Medlemsmöte i Studion, 3e övre raden på Kungliga Operan, med inriktning Galan som 
har premiär den 18 januari. Vi får en historisk inblick i Kungliga Balettens historia och får 
förhoppningsvis träffa några av de medverkande dansarna.  
Samling i stora entrén kl 14.20 

 
Lördagen den 4 februari kl 14.30 
Medlemsmöte i Studion, 3e övre raden på Kungliga Operan, inför 
Ekman/Hjálmarsdóttir/Naharin som har premiär den 10 februari med verken 
Cacti/Riptide/Minus 16. Inbjudna gäster samtalar om koreografin och dramaturgin i verken. 
Samling i stora entrén kl 14.20 
 
Lördagen den 25 mars kl 14.30  
Medlemsmöte i Studion, 3e övre raden på Kungliga Operan, inför nypremiären den 31 
mars av Mats Eks Julia och Romeo. Vår förhoppning är att Mats Ek kommer att gästa oss. Vi 
bjuder även in dansarna Daniel Norgren-Jensen, Joakim Adeberg och AdiLiJiang 
Abudureheman som medverkar i Julia och Romeo. 
Samling i stora entrén kl 14.20 

 
Lördagen den 13 maj medlemsmöte kl 14.30 i Studion, 3e övre raden på Kungliga 
Operan.  
Möte med inriktning Manon som har premiär den 26 maj. Innehåll meddelas senare!  
Samling i stora entrén kl 14.20 
 
Information om eventuellt besök på Kungliga Svenska Balettskolan meddelas senare. 
 
 
 

 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar! 
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Till dig som inte har e-post: Lyssna av telefonsvararen 072-999 25 75 inför varje programpunkt för att 
försäkra dig om att ingen förändring har skett! 

 
 

 
VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFTER 

 
Från och med säsongen 2022-2023 införs som tidigare meddelats nya medlemsavgifter. 
Detta innebär att familjemedlemskapet utgår och ungdomspriset höjs något: 
 

• Medlemsavgift 220 kr 
• Ungdom 18-25 år 100 kr 
• Barn och ungdom upp till 17 år gratis 

 
Medlemskapet gäller från 1 juli till 30 juni och ger fritt inträde till våra möten. Avgiften betalas in på 
bankgiro 5289-6206 Operans Balettklubb. Icke medlemmar betalar 40 kr. Medlemskortet uppvisas vid 
möte. 
Du får också 10% på Bistro Rolf de Maré, Dansmuseet, för dig och en gäst. Rabatten gäller mot 
uppvisande av giltigt medlemskort. 
Du får möjlighet att förköpa biljett med 50% rabatt till den första föreställningen efter premiär. 
Till övriga föreställningar har du som medlem 50% vid köp av biljett samma dag som föreställningen. 
OBS! Samtliga köp av rabatterade biljetter gäller endast i Operans biljettkassa samt endast på 
fullprisbiljetter. 
Nytt medlemskort erhålles vid betalning, under semestertider kan det dock ske med viss fördröjning. 
 

NAMN SKALL TEXTAS PÅ MEDLEMSKORTET! 
 
 

 
 


