
Kära Vänner
INFORMATION FRÅN DROTTNINGHOLMSTEATERNS VÄNNER • Mars 2021

Drottningholms slottspark under Adolf Fredrik 
och  Lovisa Ulrikas tid

Merit Laine, docent i konstveten-
skap tar oss med på en spännande 
vandring bortom barockträdgården. 

Utifrån sin pågående forskning 
 berättar hon om hur naturen 
 bildade kuliss till olika teman i 
hovkulturen under 1700-talet. Vi 
passerar också bland mycket annat 
platsen för den första teatern på 
Drottningholm. 

Välkommen!

Plats: Drottningholmsparken
Tid: torsdagen den 22 april 
 klockan 17.30
Pris: 325 kronor. Begränsat antal 
platser. Betalning efter bekräftelse 
om plats. 

Anmälan senast den 8 april till 
 dtv@drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.
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Kalendarium

April
22 april Drottningholms 
slottspark under Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrikas tid 

Maj
19 maj Historisk 
 vandring i Hagaparken
25 maj Årsmöte

Juni
3 juni Vännernas 
 Högtidssammankomst

Augusti
3 augusti Förb genrep 
Agrippina för medlemmar 

Årsmöte 
Drottningholmsteaterns Vänners 
årsmöte är tisdagen den 25 maj 
klockan 18.00.

Vi planerar för att ha mötet 
 utomhus vid Drottningholms-
teatern.

Ingen föranmälan.

Välkommen!

Drottningholmsteaterns 
Vänners årsbokslut 2020
Vänföreningens årsbokslut 2020 
kan rekvireras från kansliet i slutet 
av april på dtv@drottningholms-
teaternsvanner.se eller telefon  
08-556 931 12.
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Historisk vandring i  Hagaparken med  Magnus Olausson
Välkommen till en historisk vand-
ring genom Hagaparken med 
Magnus Olausson som ciceron! 

Magnus är docent i konstvetenskap 
med den engelska parken som 
 specialitet och arbetar till vardags 
på Nationalmuseum. Hagaparken 
anlades av Gustav III efter kungens 

och arkitekten Fredrik Magnus 
 Pipers ritningar under 20 års tid. 

Under vår promenad kommer vi 
att få ta del av vad som kom till 
utförande, vad som planerades och 
vad som bevarats till våra dagar.

Plats: Hagaparken
Tid: onsdagen den 19 maj klockan 
17.00
Pris: 325 kronor. Begränsat antal 
platser. Betalning efter bekräftelse 
om plats. 
Anmälan senast den 5 maj till  
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se 
 eller telefon 08-556 931 12.

Vännernas Högtidssammankomst
Det är mycket som är osäkert men 
vi planerar för att genomföra Hög-
tidssammankomsten den 3 juni på 
Drottningholmsteatern. DD.MM 
Konungen och Drottningen deltar 
i festligheterna som bjuder på 
sång, musik och dans med årets 
och förra årets stipendiater samt 
Drottningholmsteaterns orkester.

Varmt välkommen!

Plats: Drottningholms Slottsteater
Tid: 3 juni kl 17.00. Begränsat 
 antal platser. Betalning efter 
 bekräftelse om plats.
Pris: 300 kronor

Anmälan senast den 16 april till  
dtv@drottningholmsteaterns vanner.se 
 eller 08-556 931 12. 
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Säsongen 2021 på Drottningholms Slottsteater 

Francesco CortiAnn Hallenberg

Roberta MameliKristina Hammarström
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Drottningholms Slottsteater ser 
med tillförsikt fram emot säsongen 
2021 och är beredd att ta emot 
 publik och besökare på ett säkert 
sätt. Om smittläget ändrar sig kan 
teatern snabbt anpassa sig till nya 
förutsättningar. 

Teatern har startat biljettför
sälj ningen till ordinarie visningar, 
tema visningar och familjeföreställ-
ningen Skönheten och Odjuret. 
Tills vidare gäller begränsat antal 
platser. 

Biljettförsäljningen till 

 Agrippina och konserten med 
Ann Hallenberg är tillfälligt stängd 
för att teatern behöver coronasäkra 
salongen. 

På Valborgsmässoafton, fredagen 
den 30 april öppnar Drott ning
holms teatern för visningar. För-
boka biljetter på teaterns hemsida. 
Teaterboden öppnar samma dag 
och har öppet på helgerna i maj.

Håll utkik på dtm.se för aktuell 
information om biljettförsäljning, 
temavisningar med mera.

Agrippina
Opera av G F Händel

Opera seria i tre akter

Agrippina komponerades för 
 karnevalen i Venedig 1710 och är en 
ironisk komedi om makt och erotik.

Libretto • Vincenzo Grimani

På italienska, textas till svenska

Dirigent • Francesco Corti
Regi • Staffan Valdemar Holm
Kostym och scenografi  

• Bente Lykke Møller
Ljus • Torben Lendorph
Mask och peruk • Sofia Ranow

Medverkande
Claudio • Nahuel Di Pierro
Agrippina, hans gemål  

• Ann Hallenberg
Nerone, hennes son  

• Bruno de Sá
Ottone, fältherre  

• Kristina Hammarström
Poppea, hans älskade  

• Roberta Mameli
Pallante • Håvard Stensvold
Narciso • Kacper Szelążek
Lesbo • Mikael Horned

Drottningholmsteaterns orkester

Dopo notte – Efter natten
Ann Hallenberg är Drottningholms 
Slottsteaters Artist in Residence. 
I solistkonserten Dopo notte (tidi-
gare Donne disprezzate) bjuder hon 
på sina barockfavoriter. Känslor 
svallar och vågorna rullar. Efter 
natten går solen äntligen upp. 
Drottningholmsteaterns orkester spe-
lar under ledning av dirigenten 
Stefano Montanari.

Skönheten och Odjuret
1778 hade André Grétrys och Jean-
François Marmontels sångspel 
 Zémire och Azor premiär på 
Drottningholmsteatern. Idag 
 känner vi till berättelsen som 
Skönheten och Odjuret – en 250 år 
gammal populärkulturell klassiker! 
I teaterns nytolkning berättas 
 historien av en skådespelare, en 
dansare och fyra musiker i ett 
möte med 1700-talets teaterlek, 
odjur, skönheter och lömska älvor. 

Från 6 år. Ca 1 timme. 
Manus och regi  

• Tuvalisa Rangström
Musikaliskt koncept  

• Maria Lindal
Skådespelare  

• Jessie Lewis Skoglund
Dansare • Elisabeth Ludwig
Violin • Maria Lindal
Cello • Magdalena Mårding
Flöjt • Kerstin Frödin
Cimbalom • Olof Wendel

Fo
to

 Jo
ha

n 
Je

pp
ss

on



Rutiner för
 anmälan till

vän föreningens
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 på 
hem sidan med Visa/Master
card och Swish.

•  Anmälan till kansliet via 
 epost dtv@drottningholms-
teaternsvanner.se eller telefon 
08-556 931 12. Betalning 
till vänföreningens bankgiro 
52924339.

Utlottning av fribiljetter till förberedande genrep

AGRIPPINA
Tisdagen den 3 augusti kl 19.00

Drottningholms Slottsteater hälsar 
dig som medlem i Vänföreningen 
välkommen att närvara vid 
 ensemblens första repetition inför 
publik, det förberedande genrepet. 
Biljetterna lottas. Biljetten är 
 personlig och en förmån endast 
för medlemmar i Drottningholms-
teaterns Vänner. För att vara med 
i utlottningen ska bifogade blankett 
fyllas i och skickas till Drottning-
holmsteaterns Vänner, Box 6, 
178 02  Drottningholm senast den 
4 maj. Det går också bra att skicka 
ett mejl med samma information 
som vi efterfrågar på blanketten 
till dtv@drottningholmsteaterns-
vanner.se.

Nästa nummer av 

Kära Vänner kommer 
i juni 2021.

Vi kommer också att  
informera via vårt Nyhetsbrev 

och på hemsidan.

Till Sam Nilssons minne
Sam Nilsson var en mycket upp-
skattad ledamot i vår styrelse under 
många år. Han delade frikostigt med 
sig av sin klokskap och erfarenhet 
från olika delar av samhället. Sams 
omtänksamhet och integritet till-
sammans med ett starkt engagemang 
har betytt väldigt mycket för vän-
föreningen. Hans insats för genom-
förandet av jubileumsoperan 
 Rokokomaskineriet 2016 var 
 ovärderlig.
Drottningholmsteaterns  
Vänners styrelse

Den 30 april öppnar Drottning
holmsteatern för visningar. 
 Teaterboden öppnar samma dag. 
Öppet alla helger i maj. Läs mer 
på dtm.se.
 
Karamellan Café och Restaurang
har öppet alla dagar mån–fre 10–16
och lör–sön 10–17. Stor utomhus-
servering.
Läs mer på drottningholm.org.
 
Biljetter till Kungliga slottens
digitala kvällsvisningar på kungliga
teman kan nu bokas på
kungligaslotten.se/program.

Box 6, 178 02 Drottningholm
Telefon 08-556 931 12
Bankgiro 5292-4339

e-post dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
drottningholmsteaternsvanner.se

DROTTNINGHOLMSTEATERNS
VÄNNER
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