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Kalendarium

September
18 september Konsert
kväll på Drottning
holms teatern

Oktober
24 oktober Special
visning Stadsmuseet 

November
7 november Besök på 
Kungl. Vitterhets
akademien

December
15 december Vännernas 
julkonsert med mezzo
sopranen Anna Zander

Konsertkväll på  Drottningholmsteatern
Sista chansen att boka konsert
kvällen den 18 september klockan 
19.30 då teatern välkomnar oss i 
vänföreningen att, först av alla, få 
veta vad som är nästa års stora 
operaproduktion!

Det mesta kring den här kvällen 
är fortfarande hemligt men vad vi 
vet är att vi kommer att få höra en 
av Sveriges stora internationella 
operastjärnor, mezzosopranen 

kristina hammarström, som gör 
en av rollerna nästa säsong, och 
musiker ur Drottningholmsteaterns 
orkester. Teaterchef Sofi Lerström 
introducerar kvällen som avslutas 
med mingel i Déjeunersalongen.

Om du har vänner som vill följa 
med på konsertkvällen och som 
inte är medlemmar, så har vi just 
nu ett specialerbjudande! Den som 
löser ett medlemskap för 2020 

innan den 18 september får resten 
av det här året utan kostnad. 
 Årsmedlemskap för enskild 
 medlem 400 kronor och för par 
600 kronor. Betalas på hemsidan, 
pg 1521483 eller till bg 52924339.

Boka konsertkvällen på 
 drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.



Specialvisning av  Stadsmuseet
Välkommen till en specialvisning 
av Stadsmuseet i de nyrenoverade 
lokalerna i Södra stadshuset vid 
Slussen! Södra stadshuset stod 
 färdigt sommaren 1680 och skulle 
enligt Nicodemus Tessin den äldres 
ritningar från 1662 bli dubbelt så 
stort. På dessa ritningar presenteras 
ett gigantiskt barockpalats med 
fyra torn och två kringbyggda 
 gårdar ner mot Saltsjön. Under 
åren har många olika verksamheter 

haft sitt säte i det här huset och 
Stadsmuseet flyttade successivt in 
fr om 1930talet. Kvällens värd är 
fil. dr hans öjmyr som tillsammans 
med antikvarie lin annerbäck tar 
med oss på en historisk resa med 
berättelser om huset, museets 
verksamhet och utställningar.

Fil dr Hans Öjmyr är chef för 
Länsmuseet Gävleborg och tidigare 
chef för samlingar och utställningar 
på Stadsmuseet. Öjmyr är ledamot 

i Drottningholmsteaterns Vänners 
styrelse. Lin Annerbäck är antikvarie 
och projektledare för Stadsmuseets 
nya utställning.
Plats: Stadsmuseet, Ryssgården, 
Slussen.
Tid: torsdagen den 24 oktober 
klockan 18.00.
Pris: 100 kronor.
Anmälan senast den 4 oktober på 
drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.

Besök på Kungl. Vitterhetsakademien
Kongl Swenska Witterhets Acade
mien instiftades 1753 av Drottning 
Lovisa Ulrika. När sedan Gustav 
III ombildade akademien 1786 fick 
den det namn som fortfarande 
 gäller Kungl Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien.

Kvällens värd professor karin 
helander tar emot och berättar 
om akademiens övergripande syfte 
och verksamhet. Vi får också en 
visning av den vackra musei
våningen i Rettigska huset.

Karin Helander är Vitterhets
akademiens ständiga sekreterare 
och ledamot i Drottningholms
teaterns Vänners styrelse.

Välkommen!
Plats: Kungl. Vitterhetsakademien, 
Villagatan 3.
Tid: torsdagen den 7 november 
klockan 17.30.
Pris: 100 kronor.
Anmälan senast den 18 oktober på 
 drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.

Nästa nummer av 

Kära Vänner kommer 
i november 2019

Södra stadshuset, numera Stockholms stadsmuseum, Kopparstick av Willem Swidde. Ur Suecia Antiqua et Hodierna.



Vännernas julkonsert med mezzosopranen Anna Zander 
Året avslutas traditionsenligt med 
en stämningsfull julkonsert 
i Drottningholms slottskyrka med 
bland andra mezzosopranen 
anna zander. 

Anna Zanders passion är den 
tidiga musiken men hennes 
 repertoar innehåller musik från 
 renässansen till nyskrivet. Med sin 
vackra röst och unika musikaliska 
förmåga är hon en mycket efter
frågad sångerska både som solist 
och ensemblemusiker i Sverige och 
utomlands.

Innan konserten serveras glögg 
i Déjeunersalongen på Drottning
holmsteatern. Glögg från kl 16.15. 
Julkonserten börjar kl 17.00.

Boka redan nu eftersom antalet 
platser i kyrkan är begränsat. Ta 
gärna med en vän.

Varmt välkommen!
Tid: söndagen den 15 december.
Pris: 300 kronor. Betalas vid 
 anmälan. 
Anmälan senast den 8 november på 
drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12

Opera- och kulturresa till München 9–12 maj 2019
Första gången jag reste med Drott
ningholmsteaterns Vänner var till 
Dresden 2010 tillsammans med min 
mamma som ofta reser med på 
 deras kultur och operaresor. På den 
resan upptäckte jag glädjen att resa 
i en grupp. I år när resan gick till 
München hade jag möjligheten att 
resa med mamma en andra gång. 

Katarina Leijonhufvud var 
 rese  ledare på den här resan liksom 
på den första vilket gav en familjär 
känsla.

I München mötte vi upp med 
medlemmar som flugit från Göte
borg, London och Nice. Vistelsen 
inleddes med lunch där vi fick 
träffa vår svensktalande guide som 
var med oss stora delar av tiden. 

De guidade turerna gick genom 
delar av centrala München, Residenz 
Museum med dess skattkammare 
och Alte Pinotek med äldre konst. 
Utöver Alte Pinakotek finns också 
Neue och Moderne. Vi besökte 
också jaktslottet Schloss Nymphen
burg, en bit utanför centrala 
München, som bland annat har ett 
fint porslinsmuseum.

Vi fick en specialvisning av en 
av Europas vackraste rokokoteatrar 
Cuvilliés Theatre av Dr Hermann 
Neumann. Neumann som har 
forskat i mer än 20 år om Residenz 
historia, som teatern är en del av, 
hade mycket intressant att berätta. 
Utöver guidade turer ingick två 
musikaliska upplevelser. En 
 konsert i Residenz Hofkapelle 
med musiker från Münchens 
 Filharmoniska orkester och musik 
av Vivaldi, Mozart, Beethoven och 
Haydn.

Den stora höjdpunkten för mig 
var kvällen med Tosca på Bayerische 
Staatsoper. Jag som knappt varit på 
opera sedan Dresdenresan fick verk
ligen mersmak! Andrea Ballistoni 
stod för den musikaliska ledningen 
och svenske John Lundgren, med
verkade som Scarpio. 

För mig var värdet av musikaliska 
och kulturella upplevelser lika stort 

som att umgås i det trevliga säll
skapet med givande samtal under 
våra promenader och över gemen
samma måltider. Till min stora 
glädje var vi i södra Tyskland just 
under den perioden som det 
 erbjöds vit sparris på tyskt vis. 

Programmet för resan var verk
ligen gediget och gav även utrymme 
för egen tid. Många vackra miljöer 
för en hängiven fotograf!

Jag var inte lika snabb som några 
andra i sällskapet med att få med 
mig en vacker sydtysk jacka hem, 
men jag vet nu var de finns att köpa!

Stort tack till Eva, Katarina och 
Cecilia som arrangerade resan och 
vem vet kanske blir det en tredje 
resa tillsammans med mamma och 
Drottningholmsteaterns Vänner.

Anna Lundmark
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En händelserik höst på Drottningholm
drottningholms slottsteater

Ordinarie visningar av teatern
September dagligen 11–16.30. 
 Oktober och november dagligen 
kl 12–15.30. Fri entré för medlemmar 
vid uppvisande av medlemskort. 

Temavisningar
lovisa ulrika – 
 rokoko drottningen

Den 28/9 kl 14.00 och 12/10 kl 14.00.

gustav iii – teaterkungen

Den 20/10 kl 13.00, 10/11 kl 13.00 
och 24/11 kl 13.00.
tapeter!
22/9 kl 14.00 och 13/10 kl 13.00.

Temavisningar för barn och unga

den trettiotredje pärlan

Den 29/9, 6/10, 20/10, 17/10 kl 12.00.
Boken Den trettiotredje pärlan 

utspelar sig på Drottningholms 
Slottsteater. Sagovisning från 4 år.

teaterspöken och scengastar

Ny dramatiserad visning av teatern! 
Ju senare på dagen desto läskigare 
blir jakten. Varje dag under höst
lovet kl 11 för de mindre barnen, 
4–6 år, kl 13 för större barn, 7–11 år 
och kl 15 för de allra modigaste, från 
12 år. Spöksånger med Madame Pia 
dagligen kl 13 för små barn, från 3 år.

karamellan café och restaurang

Läs mer om Karamellans öppet-
tider, menyer och julbord på 
drottningholm.org.

Medlemsrabatt 15 % i restaurangen 
vid uppvisande av medlemskort.

teaterboden – en unik butik 
i 1700-talsmiljö

Här finns massor av fina presenter 
och souvenirer för alla åldrar och 
i alla prisklasser. Butiken är öppen 
dagligen kl 10–17 i september. 
 Oktober dagligen kl 10–16. 
 November lördag–söndag kl 10–16.
Medlemsrabatt 20 % på ordinarie 
sortiment vid uppvisande av 
 medlemskort.
Läs mer om visningarna och 
 Teaterboden på dtm.se.

drottningholms slott

Under höstlovsveckan har slottet 
en familjevisning på temat prinsar 
och prinsessor.
Läs mer om slottets visningar, 
 tider m m på kungligaslotten.se.

Fri entré till Drottningholms slott 
för medlemmar vid uppvisande av 
medlemskort.
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DROTTNINGHOLMSTEATERNS
VÄNNER

•  Anmälan via drottning holms   teaterns vanner.se. 
 Inloggning med epostadress 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 21 483 eller 
bg 52924339. Om ingen svarar, lämna medlems
nummer, namn och telefon dagtid på telefon svararen.

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.

 


