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                  Operans Balettklubb 

Kungliga Balettens vänförening 
 

Program hösten 2021 

 
 

Lördag 11 september kl 14 i hörsalen på Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, 1 tr. 

 

Samtal med Kungliga Operans balettchef Nicolas Le Riche, och två nyexaminerade dansare 

från Kungliga Svenska Balettskolan som har fått sin första anställning på Operan.  

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs och görs via mail till 

info@balettklubben.se eller på vår telefonsvarare. 

 

  

Måndagen den 25 oktober kl. 18 på Bistro Rolf de Maré, vid Dansmuseet 

 

Årsmöte samt medlemsmöte med inriktning på premiär/urpremiär av tre verk med 

koreograferna Kylian, Ek och Forsythe: Bella figura, överbord (woman with water) och In 

the middle, somewhat elevated. 

Vi bjuder in koreografer/ instuderare/ dansare, och eventuellt andra som arbetar med 

produktionen. 

OBS! Kallelse till årsmötet samt möjlighet att anmäla sig till efterföljande middag kommer 

att skickas separat.  

 

 

Lördag 4 december  

 

Möte med inriktning Svansjön i Rudolf Nureyevs koreografi som har premiär den 10 

december. Ytterligare information gällande lokal och mötets innehåll meddelas  

senare. 

 

 

Med anledning av den fortsatt något osäkra situationen reserverar vi 

oss för eventuella ändringar! 
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Våra medlemsavgifter: 
• Enskild medlem 220 kr 

• Familj, boende på samma adress 300 kr 

• Ungdom 18-25 år 50 kr 

• Gratis medlemskap för barn och ungdom upp till 17 år 

Avgiften betalas in på bankgiro 5289-6206 Operans Balettklubb.  Glöm ej att ange namn, adress 

eventuell e-postadress och gärna telefonnummer. 

 

Våra medlemsförmåner: 
• Fritt inträde till våra möten. Icke medlemmar betalar 40 kr. Medlemskort uppvisas vid möte 

• 50% rabatt vid köp av biljett samma dag som föreställningen äger rum, dock ej vid premiär. 

• Möjlighet att förköpa biljett med 50% rabatt till första föreställningen efter premiär.                   

OBS! Samtliga köp av rabatterade biljetter gäller endast Operans biljettkassa! 

• 10% på Bistro Rolf de Maré, Dansmuseet 

Rabatten gäller mot uppvisande av giltigt medlemskort för innevarande säsong 

Nytt kort erhålles fr.o.m 1 september varje år. 

Våra kontaktuppgifter: 
Aktuell information hittar du på: 

• Vår egen hemsida www.balettklubben.se 

• Instagram: balettklubben.se 

• Facebook: Operans Balettklubb 

• Balettklubbens telefonsvarare: 072 999 25  

• Kontakta oss via e-post info@balettklubben.se 

 

MEDDELA OSS OM DU HAR BYTT E-POSTADRESS 

ELLER FLYTTAT SÅ ATT DU INTE MISSAR NÅGON  INFORMATION !! 
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