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Operans Balettklubb är en vänförening till Kungliga Baletten i Stockholm 
 
Vi är en ideell, opolitisk sammanslutning av balettintresserad publik med syftet att verka för 
ökat intresse, fördjupad insikt i och större respekt för balettkonsten.  
Detta sker främst genom att i samarbete med Operans balettledning öka medlemmarnas 
kunskaper om i första hand Kungliga Balettens repertoar. 
 
Medlemsmöten: Vid medlemsmöten som under vanliga år arrangeras ca en gång per 
månad informerar vi om den då aktuella föreställningen, ofta med historisk bakgrund och 
med inbjudna gäster t.ex. koreograf, dansare, scenograf, kostymör, musiker, repetitör, 
påklädare mm. vilket ökar förståelsen och berikar upplevelsen.  
Omkring 40-45 medlemmar brukar bevista mötena. 
 
Medlemmar: Under verksamhetsåret har föreningen haft 100 (75) betalande enskilda 
medlemmar och 25 (16) familjemedlemskap. Siffrorna inom parentes gäller 
verksamhetsåret 2020-2021. Minskningen förra verksamhetsåret sammanfaller med 
pandemin då det mesta var inställt.  
 
Samarbete: Föreningen har ett etablerat samarbete med Kungliga Svenska Balettskolan 
och brukar förlägga minst ett medlemsmöte per år till Riddarfjärdsteatern där vi har 
program med dansinslag av elever. 
Föreningen har en fond för att främja balettskolans verksamhet där vi lämnar bidrag för 
särskilda kostnader, aktuellt t.ex. bidrag för dansutrustning till nytillkomna ukrainska 
elever. Gåvor kan sättas in på fondens konto 1235 04 199 91. 
 
Medlemsresor: Balettklubben har en särskild resekommitté som genom åren arrangerat 
innehållsrika och uppskattade resor till andra operahus runtom i Europa. På grund av 
covid-19-pandemin med olika restriktioner kunde vi inte genomföra några resor utomlands 
men började däremot under våren att planera för en resa till Norrbotten i september 2022.  
 
Stipendium: Balettklubbens styrelse förvaltar Stiftelsen Mariane Orlandos 
Stipendiefond som delar ut stipendier till dansare vid Kungliga Baletten.  Denna säsong 
utsågs premiärdansare Daria Ivanova till stipendiat och erhöll 10 000 kr.  
Gåvor till fonden tas tacksamt emot till bankkonto 1344 32 440 09. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Helena Wigle, ordförande 
Marie Louise Waldenström, vice ordförande och klubbmästare 
Bjoern Rhodiner, kassör 
Gudrun Hougner, sekreterare 
Per ”Peije” Ahlström, vice sekreterare, webmaster 
Ann-Kristin Adeberg, ledamot 
Ann-Christin Forsberg, ledamot 
Margareta Lidström, ledamot 
Anna Printz Rosenquist, ledamot 
Peter Bohlin, suppleant 
Anna von Schmalensee, suppleant 
Adjungerade: 
Anders Jörlén, hedersordförande 
Vivika Alm, sköter medlemsregistret 



 

 

 
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten. Därutöver har styrelsen haft ett möte med 
föreningens funktionärer i Valberedningen och i Resekommitten samt genomfört olika 
arbetsmöten. 
 
Resekommittén har bestått av: Margareta Lidström, Margareta  Kempe Allansson samt 
Anders Jörlén. 
 
Valberedningen har bestått av: Nina Mörner, Kristin Kåge och Anders Jörlén. 
 
Revisorer: Kjell Westring och Inger Wiik. 
Revisorssuppleanter: Svetlana Kesareva och Charlotte Persson. 
 
 
 
Medlemsmöten under verksamhetsåret 2021- 2022: 
Äntligen öppnade Operahuset upp igen efter pandemirestriktionerna och de efterlängtade 
mötena mellan dansare och publik kunde genomföras. Fortfarande gällde begränsningar i 
hur många som fick samlas och vi fick under större delen av säsongen ordna möten i 
alternativa lokaler då Operans lokaler var stängda för oss.  
 
 
Lördag 11 september 2021 inför föreställningen Gala i Medelhavsmuseets hörsal. 
Inbjudna gäster var balettchefen Nicolas Le Riche tillsammans med två nyanställda 
dansare, Felicia Andersson och Carl Petrini Sjögren som gått ut Kungliga Svenska 
Balettskolan. De hade bägge haft sitt praktikår på Operan sista året och haft en mycket 
annorlunda start ut i dansaryrket. Träningarna i klass hade varit med ett fåtal dansare per 
klass och balettchefen berättade hur man fått ge många fler klasser per dag av den 
anledningen och att man dessutom satsat mer på individuell coachning. För de nya 
dansarna var det nu en stor omställning till att vara en del av en stor grupp på klass och de 
såg fördelar både med det och med att vara i det mindre sammanhang som de blivit vana 
vid. Balettchefen berättade entusiastiskt om den nya föreställningen Gala där Operans 
dansare skulle få visa upp höjdpunkter ur olika baletter och få briljera i teknik. Nicolas Le 
Riche var mån om att visa upp alla kompetenser som finns i kompaniet och såg inget 
behov av att bjuda in gästdansare.  
Efter mötet gick de som ville till Bistro Rolf de Maré vid Dansmuseet där vi alla i föreningen 
har 10% rabatt och vi kan samlas i det ”röda rummet” till höger om entrén efter möten.  
 
 
Måndag 25 oktober 2021 hölls årsmötet på Bistro Rolf de Maré som kombinerades 
med medlemsmöte inför premiären av föreställningen med verk av Kylian, Ek och 
Forsythe.  De inbjudna gästerna, Ken Ossola och Cora Bos-Kroese, tidigare dansare vid 
Netherlands Dance Theater som studerat in baletten samt premiärdansaren Daniel 
Norgren-Jensen och Natalie Ogonek, vilka medverkade i Jiri Kylians balett Bella Figura, 
berättade med inlevelse och engagemang, men lokal och språkförbistring medförde vissa 
begränsningar i att hänga med. Men stämningen var god och de flesta stannade på den 
gemensamma middagen efteråt.  
 
 
 
Lördagen 4 december 2021 på Scenkonstmuseet inför premiären av Svansjön.  
Temat var den nya versionen av Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev som hade 



 

 

premiär 10 december.  Gäster var den f.d. Etoiledansaren Charles Jude som satte upp 
verket här och premiärdansaren Calum Lowden som dansade rollen som Rothbart. Det 
blev ett trevligt samtal med de lättpratade gästerna som intervjuades av Margareta 
Lidström och Marie Louise Waldenström.  
Medlemmarna bjöds först på en introduktion till Scenkonstmuseet med guide från museet. 
Vi såg den delen som rörde danskonsten på den halvtimme vi hade till förfogande men 
medlemmarna kunde fortsätta att gå runt på museet utan extra kostnad efter mötet om de 
ville. Många hade inte varit där förut och det blev ett uppskattat besök på det sevärda 
museet.  
 
 
Lördag den 5 mars 2022 i Studion med temat de två baletterna La boîte à joujoux 
(Leksakslådan) och Carmen. Inbjudna var premiärdansaren Dmitry Zagrebin som 
dansade clownen i La boîte à joujoux samt 1:a solisterna Madeline Woo och Luiza Lopes 
som båda dansade titelrollen i Carmen. Det blev ett intressant samtal som leddes av 
Margareta Lidström och Anna von Schmalensee där vi fick höra om intrycken från två olika 
dansare som tolkar samma roll. Inbjuden gäst var också Joseph Sturdy som är ny 
balettmästare på Operan och som var huvudansvarig repetitör. Han berättade om sin 
internationella bakgrund och sin nuvarande verksamhet bl.a. som koreograf.  
Peter Bohlin gjorde en fördjupad presentation av baletterna och visade bilder från 
utställningen om Svenska Baletten på Dansmuseet.  
 
 
Lördag 21 maj i Studion inför premiären av Askungen. Tamara Rojo från London som 
gjort koreografin bjöds in liksom dansarna Kentaro Mitsumori och Sarah Erin Keveny. 
Tamara Rojo är konstnärlig ledare för English National Ballet men ska under innevarande 
år ta över det konstnärliga ledarskapet för San Francisco Ballet. Efter intervjun med 
gästerna bidrog Peter Bohlin med att berätta om bakgrunden till baletten Askungen.  
 
 
Måndag 13 juni försommarmöte på von Paschens malmgård. Mötet startade med 
mingel och ett glas bubbel före intervjun med de inbjudna gästerna: Utvecklingsstrateg och 
f.d. premiärdansaren vid Operan Olof Westring från Dans i Nord och Torbjörn Eriksson, 
f.d. presschef vid Operan, som berättade om gamla minnen från sin tid i Operahuset. Olof 
Westring informerade om verksamheten i Dans i Nord som bedrivs på uppdrag av Region 
Norrbotten med omfattande dansturneer i hela länet. Han berättade också om höstens 
program och möjligheterna att få se en del av deras program under den medlemsresa som 
börjat planeras till september 2022. Kvällen avslutades med gemensam middag i det stora 
partytältet.  
 
 
Hemsidan: balettklubben.se 
Här läggs aktuell information till medlemmarna ut liksom inlägg om tidigare aktiviteter, 
intervjuer, boktips mm. Medlemmarna uppmanas att ta del av hemsidan! 
Mejla oss på:  info@balettklubben.se 
Balettklubbens telefonsvarare: 072 999 2575 
 
 
Vi riktar ett stort tack till Kungliga Baletten och Kungliga Operans personal för det 
tillmötesgående och det stöd de lämnat till klubbens verksamhet.  
 
Medlemsavgifter under året har varit: 

http://balettklubben.se/


 

 

220 kr för enskild medlem 
300 kr för familj med samma adress 
50 kr för ungdomar 18 - 25 år 
 
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5289-6206 
 
 
Balettklubbens ekonomi 
Framgår av bifogade rapport. Klubbens tillgångar uppgår vid verksamhetsårets slut till 337 
714 kr. Årets resultat blev ett underskott på 15 952 kr. 
 
 
Balettvänners fond för Kungliga Svenska Balettskolan för främjande av dess 
verksamhet 
Fonden förvaltas av Balettklubbens styrelse. Behållningen uppgår vid verksamhetsårets 
slut till 179 845 kr. Årets resultat blev oförändrat. 
Bidrag mottages tacksamt på fondens konto i Danske Bank 1235 04 199 91. Ange 
”Balettskolefonden”. 
 
 
Stiftelsen Mariane Orlandos Stipendiefond 
Fondens kapital har tillkommit genom utdelning från fonder och gåvor. Vid 
verksamhetsårets slut uppgick stiftelsens behållning till 493 829 kr. Årets resultat blev ett 
underskott på 9 063 kr. 
 
 
Operans Balettklubbs resekommitté 
Ingen aktivitet har kunnat planeras detta år p.g.a. pandemirestriktionerna, men planer finns 
för kommande verksamhetsår, se ovan. 
 
 
 
Helena Wigle                                               Marie Louise Waldenström 
 
 
Bjoern Rhodiner                                          Gudrun Hougner 
 
 
Per Ahlström                                               Ann-Christin Forsberg 
 
 
Margareta Lidström                                    Anna Printz Rosenquist 
 
 
Ann-Kristin Adeberg 


