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Kalendarium

Oktober
6 oktober Siden på Söder 

November/December
Information om kommande program via vårt Nyhetsbrev 
och på drottningholmsteaternsvanner.se

Vännernas högtidssammankomst 
Glädjen var stor över att äntligen 
kunna träffas igen under festliga 
former på Drottningholmsteatern. 
Vi kände oss hedrade och glada 
över att DD.MM. Konungen och 
Drottningen kunde delta. Ordfö
rande Wilhelm Lüning hälsade 
välkommen. Han berättade bland 
annat att vänföreningen i år för
utom ett  bidrag på 2,1 miljoner 
kronor ur Stiftelsen Henrik Nord
marks fond till operan Agrippina 
och konserten Dopo Notte även 
aktivt medverkat till att skapa 

 ekonomiska förutsättningar för att 
årets operaproduktion kunnat 
 filmas. Filmen kommer att visas för 
en större publik under nästa år.

På scenen var det närmast karne
valsstämning när årets och flera av 
förra årets stipendiater bjöd på ett 
divertissement med härlig sång, 
musik och dans. Musik av Händel, 
Mozart, Monteverdi och Telemann 
framfördes av Drottningholms
teaterns orkester under ledning av 
Maria Lindal. Tuvalisa Rangström 
stod för regin. 

I divertissementet medverkade årets stipendiater Mikael Horned, Conny Thimander, Andreas Parmerud och Anders Åkered samt  
Victor Hermundstad, Joel Sundin, Carl Unander-Scharin och Anna Zander som fick stipendium 2020.
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Vännernas Opera stipendium 2021 

Mikael Horned tilldelades Vänner
nas Operastipendium på 100 000 
kronor för sin önskan att förkovra 
sig inom barockrepertoaren med 
stöd av internationellt framstående 
pedagoger. Mikael är baryton och 
utbildad vid Operahögskolan i 
Stockholm och har redan kommit 
mycket långt i sin vokala utveck
ling, inte minst genom sin förmåga 

att förena god teknik med ett 
starkt uttryck.

Mikael Horned har utöver sin 
kandidatutbildning från Opera
högskolan i Stockholm en konst
närlig kandidatexamen i kammar
musik från Mälardalens Högskola. 
Han medverkade redan som student 
i uppsättningar på Kungliga 
 Operan och VadstenaAkademien. 
I sommar har han sjungit rollen 
som Lesbo i teaterns uppsättning 
av Agrippina.

Stipendiet överlämnades av 
H.M. Konungen.

Från vänster Conny Thimander, Carl Unander-Scharin, Andreas Parmerud, Mikael Horned, DD.MM. Konungen och Drottningen, 
 Joel Sundin, Anna Zander, Anders Åkered, Victor Hermundstad.
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Hederstecknet togs emot av 
 Christers hustru Annacarin.

Ett hederstecken tilldelades 
också Sofi Lerström, teaterns tidi
gare VD och teaterchef. Sofi har 
med sin energi och entusiasm 
starkt bidragit till att möjliggöra 
teaterns vision att skapa upplevelser 
av hög konstnärlig kvalitet som 
berikat besökarna, känslomässigt 
och intellektuellt.

H.M. Konungen överlämnade 
hederstecknen.

Vänföreningens 
 hederstecken 2021

Direktör Christer Villard tilldelades 
postumt vänföreningens heders
tecken för sina betydelsefulla in
satser för vänföreningen. Christer 
gick bort i september 2019. Han 
var vänföreningens ordförande 
från 2007 och fram till sin bort
gång. Med sitt engagemang, sin 
erfarenhet och sitt stora kontaktnät 
bidrog Christer både till teaterns 
och vänföreningens utveckling. 



Vänföreningens utbildningsstipendier 2021

Drottningholmsteaterns Vänners 
stipendium för utbildning och för
kovran tilldelas sångare, musiker 
och dansare som medverkat på 
Drottningholms Slottsteater.

H.M. Drottningen överlämnade 
stipendier till årets och förra  
årets stipendiater som deltog 
i  divertissementet.  

Mottagare av Drottningholms
teaterns Vänners utbildnings
stipendium 2021 är:

Kristina Hammarström, mezzo
sopran
Conny Thimander, tenor
Anders Åkered, violinist
Andreas Parmerud, trumpetare
Kristoffer Nyman, dansare

Stipendiepengarna kommer ur 
Stiftelsen Ingrid och Oscar Falk
mans fond, Astrid Olanders fond, 
Gertrude och Ivar Philipsons fond 
och Stiftelsen Holger Rosenquists 
Minnesfond. 

Samtliga stiftelser och fonder 
förvaltas av Drottningholms
teaterns Vänner.
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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 epostadress 
och lösenord.  Betalning på 
hem sidan med Visa/Master
card och Swish.

•  Anmälan till kansliet via 
 epost dtv@drottningholms
teaternsvanner.se eller telefon 
08556 931 12. Betalning 
till vänföreningens bankgiro 
52924339.

Siden på Söder
Välkommen till en kväll på K A 
Almgrens sidenväveri, Nordens 
enda ännu aktiva sidenväveri. 
Här vävs sidentyger och band på 
originalmaskiner i sin ursprungliga 
fabriksmiljö från 1860talet. 
Vi lär oss hur siden framställs 
och  mycket mer.

Plats: K A Almgrens sidenväveri
Tid: 6 oktober klockan 18.00
Pris: 200 kronor. Begränsat antal 
platser. Betalas efter bekräftelse 
om plats.

Information från  årsmötet 
Vänföreningens årsmöte den 
15 juni hölls även i år utomhus på 
grusplanen framför Déjeuner
salongen. Ordförande Wilhelm 
 Lüning  hälsade välkommen. På 
valberedningens förslag beslöt års
mötet att för en period av två om
välja bankdirektör Ewa Hemberg, 
direktör Björn Barkman, direktör 
Peter  Einarsson, professor Karin 
 Helander, direktör Christina 
Mattsson och direktör CarlGustaf 
Petersén. Direktör Sam Nilsson 
gick bort i december 2020 och 
fil dr Hans Öjmyr hade avböjt 
omval. 

I vänföreningens styrelse ingår 
också f d generalsekreteraren 

 Gunilla von Arbin, balettchef 
Margareta Lidström, advokat 
 Wilhelm Lüning, direktör Otto 
von Platen och fil dr Eva Sundler 
Malmnäs. 

Årsmötet beslutade om oför
ändrade medlemsavgifter för 2022. 
Ett årsmedlemskap för enskild 
medlem kostar 400 kronor, par/
samboende 600 kronor, ungdom 
upp till 25 år 150 kronor, make/
maka ständig medlem 300 kronor 
och företag 10 000 kronor. Ett 
ständigt medlemskap för enskild 
medlem kostar 10 000 kronor och 
för par 16 000 kronor. Teaterns 
nya VD Anna Karinsdotter kom 
och berättade om sina planer för 
teatern. 

På styrelsen konstituerande 
sammanträde omvaldes advokat 
Wilhelm Lüning till ordförande 
i Drottningholmsteaterns Vänner. 
Bankdirektör Ewa Hemberg 
 omvaldes till vice ordförande och 
skattmästare i vänföreningen. 

Nästa nummer av 

Kära Vänner kommer 
i november 2021

Box 6, 178 02 Drottningholm
Telefon 08556 931 12
Bankgiro 52924339

epost dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
drottningholmsteaternsvanner.se

DROTTNINGHOLMSTEATERNS
VÄNNER
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