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Kalendarium

Juni
30 juni Förberedande genrep 
 Ariodante av G F Händel 

Augusti
18 augusti Elever från Operahögskolans 
sommarkurs i konsertant slutredovisning

September
18 september Konsertkväll på 
Drottningholms teatern  

Vännernas Högtidssammankomst 
Vänföreningens årliga försommar-
fest på Drottningholmsteatern 
bjöd på vackert väder! Drottning-
holmsteaterns Vänners Höge 
 Beskyddare H.M. Konung Carl 
XVI Gustaf och Hedersordförande 
H.M. Drottning Silvia deltog 
i festligheterna och delade ut 
 Vänföreningens hederstecken och 
stipendier. Hederstecknet, som är 
en medalj, tilldelades i år direktör 
Claes  Dinkelspiel. Operasångaren 
Erik Rosenius fick ta emot Vänner-

nas Operastipendium på 100 000 
kronor. Dessutom delades åtta ut-
bildningsstipendier på  sammanlagt 
275 000 kronor ut till fyra sångare, 
två musiker och en dansare. 

Ordförande Christer Villard 
hälsade välkommen och framförde 
ett varmt tack till donatorer och 
medlemmar för ett mycket värde-
fullt stöd. Stipendiaterna presente-
rade sig i ett divertissement som 
förutom vacker sång, musik och 
dans bjöd på dramatiskt väder och 

scenväxlingar inför öppen ridå. 
Drottningholmsteaterns orkester 
under ledning av Maria Lindal 
framförde musik av W A Mozart, 
C V Gluck och S Rossi. Manus 
och regi Tuvalisa Rangström. 
 Evenemanget avslutades med 
mingel i Déjeunersalongen.

Drottningholmsteaterns Vänners stipendiater 2019. Från vänster Shannon Taylor,  
Tessan-Maria Lehmussaari, Erik Rosenius, Markus Schwartz, Maria Sanner,  
Magdalena Mårding och Olof Wendel.

Kungaparet anländer till Högtidssamman-
komsten.
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Drottningholmsteaterns Vänners utbildningsstipendium 2019 
Drottningholmsteaterns Vänner har sedan 60-talet delat ut stipendier för utbildning och förkovran till sångare, 
musiker och dansare som medverkat på Drottningholmsteatern. Årets stipendier kommer ur nedanstående 
 stiftelser och fonder som alla förvaltas av Drottningholmsteaterns Vänner. Utbildningsstipendierna delades ut av 
H.M. Drottning Silvia.

Drottningholmsteaterns Vänners stipendiater 2019 är:

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar 
 Falkmans fond
lovisa huledal, mezzosopran. 
Lovisa medverkade i teaterns kör 
i Don Giovanni 2016 och i teaterns 
produktion av Pygmalion 2018.
tessan-maria lehmussaari, 
 sopran. Tessan-Maria studerar för 
närvarande på Operahögskolan 
i Stockholm och medverkade 
i en konsert för Vänföreningens 
medlemmar på Drottningholms-
teatern 2018. 
maria sanner, alt. Maria hade 
 rollen som Jason i Jason och Medea 
på Drottningholmsteatern 2012.

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists 
Minnesfond
markus schwartz, basbaryton. 
Markus har medverkat i flera 
 produktioner på Drottningholms 
Slottsteater de senaste åren, 
 Zoroastre 2005, Titus mildhet 2013 
och den nyskrivna operan 
 Syskonen i Mantua 2018.

Ur Stiftelsen Hervor Schultz fond
magdalena mårding, cellist. 
Magdalena har spelat Violoncello 
och Viola da gamba i Drottning-
holmsteaterns orkester sedan 2007.

Ur Vera och Erik Wiklands fond
olof wendel, slagverk/cimbalom. 
Olof medverkade 2018 i en konsert 
på Drottningholmsteaterns till-
sammans med Maria Lindal och 
musiker ur Drottningholmsteaterns 
orkester.

Ur Astrid Olanders fond
shannon taylor, dansare. 
 Shannon är utbildad på Kungl. 
Svenska Balettskolan i Stockholm. 
2018 medverkade hon i operan 
Syskonen i Mantua på Drottning-
holms Slottsteater.
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Vännernas Opera stipendium till  operasångaren Erik Rosenius
Vännernas Operastipendium som 
är på 100 000 kronor går i år till 
basen erik rosenius. Erik avslutade 
sin kandidatutbildning i opera vid 
Operahögskolan i Stockholm 2017. 

Sedan hösten 2018 är Erik 
 medlem i den internationella opera-
studion vid Staatsoper, Berlin. 
Han är även del av Barbara 
 Hannigans mentorprogram 
 Equilibrium Young Artists. 

Motivering: Erik Rosenius är en 
ung sångare med en briljant teknik 

som lyckas kombinera en äkta och 
vacker basröst med ett kompromiss-
löst uttryck och energi. 

Vännernas Operastipendium 
går till unga sångare som just har 
avslutat sin operahögskoleutbild-
ning och som är särskilt intresserade 
av Drottning holmsteaterns 1600- 
och 1700-talsrepertoar. 

Stipendiet delades ut av  
H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Vänföreningens hederstecken till direktör Claes Dinkelspiel 
På Vänföreningens högtids-
sammankomst fick direktör 
claes  dinkelspiel ta emot 
 Drottningholmsteaterns Vänners 
hederstecken av H.M. Konung 
Carl XVI Gustaf. 

Claes Dinkelspiel får Vänföre-
ningens hederstecken för att han 
med sin kunskap, kreativitet, humor 
och respekt för  teaterns  verksamhet 
varit mycket viktig för teaterns 
 utveckling under de 13 år som han har 

varit ledamot först i Vänföre ningens 
styrelse och de senaste åren i teaterns 
nämnd. 

Claes har  generöst delat med sig 
av sin djupa kunskap som entreprenör 
i närings livet och alltid inspirerat 
till att  tänka utanför ramarna.
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Operahögskolans 
 sommarkurs 

 Opera sångaren på 
 Drottningholm 

I sommar anordnar Drottning-
holmsteatern i samarbete med 
Operahögskolan i Stockholm 
 kursen Operasångaren på Drott-
ningholm i syfte att inspirera och 
engagera unga sångare i teaterns 
repertoar.  Undervisningen kommer 
att ske i teatern under ledning av 
bland  andra Ann Hallenberg, 
Ian Page och Céline Frisch som 
alla medverkar i Ariodante.

Kursen avslutas med en öppen 
konsertant redovisning på teaterns 
scen söndagen den 18 augusti 
klockan 16.00. Fri entré. 

Teatern hälsar dig som medlem 
varmt välkommen!

Anmälan senast 9 augusti till  
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se. 
Begränsat antal platser.

Konsertkväll på Drottningholmsteatern
När årets spännande säsong på 
Drottningholms Slottsteater just 
avslutats får vi i Vänföreningen, 
först av alla, ett smakprov på 
 säsongen 2020! Teatern bjuder 
in till en konsertkväll som 
 skräddarsys för oss. 

Exakt vad som kommer att 
hända är en överraskning men vi 
kan redan nu säga att det kommer 
att bli mycket vacker sång och 

musik. Kvällen avslutas med 
mingel i Déjeunersalongen.

Välkomna!

Plats: Drottningholmsteatern.
Tid: onsdagen den 18 september 
klockan 19.30.
Pris: Fri entré.

Anmälan senast 30 augusti till  
drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.



Rutiner för  anmälan till  Vänföreningens evenemang 
•  Anmälan är bindande. Vänföre ningens  evenemang 

 gäller endast för betalande medlemmar om inte 
 annat anges.

•  Avgiften betalas i samband med anmälan om inte 
annat anges. För återbetalning krävs att k ansliet 
 informerats om för hinder senast en vecka innan 
 evenemanget.

 •  Anmälan via drottning holms   teaterns vanner.se. 
 Inloggning med e-postadress och lösenord.  Betalning 
direkt på hem sidan med   betal- eller  kontokort.

•  Anmälan till kansliet på  telefon 08-556 931 12 
och betalning till Före ningens pg 15 21 48-3 eller 
bg 5292-4339. Om ingen svarar, lämna medlems-
nummer, namn och telefon dagtid på telefon svararen.

Nästa nummer av 

Kära Vänner kommer 
i september 2019

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

DROTTNINGHOLMSTEATERNS
VÄNNER

Tack till våra 
medlems företag för 

ett mycket  
värdefullt stöd!

BAB Rörtryckning

Handelsbanken

Hennes & Mauritz

Segulah

Stena

Stockholm Realty Management

Tetra Laval

Walleniusrederierna

Information från årsmötet
Vänföreningens årsmöte den 13 maj 
på Drottningholms Slottsteater be-
slutade om oförändrade medlems-
avgifter för 2020. Årsmötet bevil-
jade styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna årets förvaltning. På val-
beredningens förslag beslöt årsmötet 
att, för en period av två år omvälja 
bankdirektör Ewa Hemberg, 
 direktör Björn Barkman, direktör 
Peter Einarsson, prof. Karin 
 Helander, direktör Christina 
Mattsson, direktör Carl-Gustaf 
 Petersén och fil dr Hans Öjmyr. 
I Vänföreningens styrelse ingår 
också f d generalsekreteraren 
 Gunilla von Arbin, balettchef 
Margareta Lidström, direktör Sam 
Nilsson, direktör Otto von Platen, 
fil dr Eva Sundler Malmnäs och 
direktör Christer Villard.

På styrelsens konstituerande 
sammanträde omvaldes direktör 
Christer Villard till ordförande 
i Drottningholmsteaterns Vänner.

Drottningholmsteaterns 
 Vänners styrelse 

och kansli önskar en 
trevlig sommar! 

Kansliet är stängt från 1 juli 
till 12 augusti.

Besök Drottningholm 
i sommar!

Som medlem har du fri entré till 
ordinarie visningar av Drottning-
holmsteatern och fri entré till 
Drottningholms slott. 20 % rabatt 
i Teaterboden och 15 % i Karamellan 
Café & Restaurang. Glöm inte 
medlemskortet!

Läs mer om sommarens 
 program på dtm.se och 
 kungligaslotten.se


