15 januari 2020

Operans Balettklubb
Kungliga Balettens vänförening
Program våren 2020
Lördag 25 januari kl 13.30 i Studion 3:e raden övre
Samtal med gäster inför premiären den 1 februari av Orfeus och Eurydike, en
samproduktion mellan Unga på Operan och Unga Dramaten med Örjan Andersson som
koreograf. Ges på Rotundan 23 gånger under februari och mars.
Lördag 15 februari kl 13.30 i Studion 3:e raden övre
Möte med inriktning på premiär/urpremiär av tre verk med koreograferna Kylian, Ek och
Naharin: Wings of Wax, Woman With Water och Minus 16.
Vi bjuder in koreografer/ instuderare/ dansare, ev andra som arbetar med produktionen.
Lördag 22 februari kl 17.30 i Studion 3:e raden övre
Franskt möte!!
Den franska balettklubben ”Les Balletomanes Anonymes” kommer till Stockholm. Vi har ett
gemensamt möte med den franska klubben efter matinéföreställningen av Kylian, Ek och
Naharin.
Kungliga Balettens franska dansare bjuds in för samtal och intervju. Efter mötet följer den
som vill med för gemensam middag (på egen bekostnad) på Bistro Rolf de Maré.
OBS! Intervjuerna kommer framför allt att hållas på franska. Några sammanfattande
översättningar kommer att göras. Vid middagen pratar ni lite franska, lite engelska samt
med händer och fötter 😊 Vi är tacksamma om ni meddelar att ni kommer (dock ej helt
nödvändigt)
Lördag 14 mars 2020 på Kungliga Svenska Balettskolan kl. 14.00
Klubbens medlemmar är inbjudna att se gymnasieelevernas föreställning utan kostnad.
Föreningen får ett begränsat antal biljetter som tack för vår donation på 25 000 kr till inköp
av tutuer.
OBS! Föranmälan krävs senast den 25 januari och göres via mail till
balettklubben@gmail.com eller på Balettklubbens telefonsvarare 072 999 25 75
Lördag 28 mars kl 13.30 i Studion 3:e raden övre
Inför nypremiären av Don Quijote 27 mars gästas vi av den svenska premiär-dansösen från
Wien, Nikisha Fogo, som kommer att gästspela i den kvinnliga huvudrollen. Nikisha Fogo
har varit elev på Kungliga Svenska Balettskolan.
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Lördag 9 maj kl. 13.30 Dansmuseet (alternativt måndag 11 maj)
Medlemsmöte med inriktning på 100-års jubileet av Les Ballet Suédois. Tre baletter med
olika koreografer kommer att sättas upp som en hyllning av detta. Vi bjuder in bl.a Bea
Szenfeld som kommer att vara scenograf och kostymör i en av dem.

Reservation för eventuella ändringar!
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:
• Facebook: Operans Balettklubb
• Balettklubbens telefonsvarare: 072 999 25 75
• Dansportalen.se
• Kontakta oss via e-post: balettklubben@gmail.com
En egen hemsida är under arbete. Meddelande skickas ut via e-post när den är klar.
MEDDELA OSS OM DU HAR BYTT E-POSTADRESS
ELLER FLYTTAT SÅ ATT DU INTE MISSAR NÅGON INFORMATION !!

