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Ordföranden har ordet:

Kära Vänner!

Sedan ni senast hörde av oss i styrelsen i februari har för-
beredelserna för Akademiens 50:e säsong gjort stora fram-
steg. Som ni kan läsa i brevet från Nils Spangenberg bjuds
vi i sommar på ett ovanligt rikt och omväxlande program.  I den stora satsningen
”Silverskeppets” kölvatten kommer vi att kunna borda också spännande föreställ-
ningar med anknytning till Sveriges två främsta kulturdrottningar.

Och vid den stora jubileumsfesten den 31 juli är vi inte bara inbjudna att lyssna och
glädjas utan får också en möjlighet att visa vår vänskap högst konkret genom att hjälpa
till med arrangemangen. Vi hoppas många medlemmar kommer att anmäla sig till
Viveca Sörensen.

Vännernas egen födelsedagsgåva till Akademien,  jubileumsskriften med Karin
Helanders läsvärda essay om Akademiens betydelse för Sveriges musikliv och de
vackra bilderna från de många åren, är nu färdigtryckt. Försäkra er redan nu om ett eget
exemplar (se sid 8)! Kvarvarande exemplar kommer att kunna inhandlas vid alla som-
marens evenemang, liksom de nya vackra pappersservetterna med motiv från Bröllops-
salens takbårder och Slottets rundtorn.

Vår uppmaning till särskild generositet mot Akademien detta år har som framgår på
nästa sida i detta Blad mött ett glädjande gensvar. Vi tackar varmt för detta! Men det
finns fortfarande hål att fylla! BG-kontot är som vanligt 294-4569, märk talongen
"VAK 50".

Med detta utskick följer ett ex av vår värvningsfolder i förhoppningen att ni alla skall
utnyttja sommarens rika program för att locka nya medlemmar.

Till sist hoppas vi få se många Vänner på årsmötet den 2 augusti. Notera att det äger
rum i Västra Valvet på Slottet, alltså på bekvämt avstånd till Bröllopssalen och kväl-
lens föreställning, varför vi bör kunna inta vår gemensamma jubileumsmiddag inte
bara i gamman utan också utan jäkt.

Välkomna i sommar!

För Styrelsen
Magnus Vahlquist
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Mycket välkomna till
Vänföreningens årsmöte den 2 aug 2014 kl 15.00

OBS! i år kommer vi att vara i Slottets Västra vall. Där intar vi även en
måltid efter förhandlingarna. Det blir nära till operaföreställningen som
börjar kl 19.00. Parkering finns vid Hamnparken.

*  Årsmötet inkluderar stipendieutdelning, musik, information om Akade-
miens verksamhet och presentation av dagens operaföreställning.

*  Middagen består av en buffé innehållande, kött, fisk, vegetariskt, sallad
m.m. och kostar 250 kr. I prset ingår ett glas vin / lättöl / mineralvatten och
kaffe och kaka.

Ni anmäler er genom att senast den 16 juli skicka in 250 kr till Vänföre-
ningens bankgirokonto 294-4569. Den som av särskilda skäl vill ha annan
kost meddelar det till Christer Casell på tel: 0143-141 22.
Avanmälan gällande måltiden måste ske senast 28/7 för att man skall
slippa betala middagen.

*  Operaföreställningen ” Silverskeppet”, som beskrevs ingående i det
föregående  medlemsbladet varar c.a 3 tim.

Man får själv boka sina biljetter. Sista dag är 19 juni. Som medlem betalar
du 300 kr (ord pris 350 kr). Gå in på www.vadstena-akademien.org och
ange rabattkod ”vänner”, betala och skriv ut biljetterna på din egen skri-
vare. Du kan också ringa Nortic callcenter 0455-619700, mån-fre 8-17.

VARMT  TACK!
För alla generösa gåvor som
kommit in från medlemmar

detta år.
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Påminnelse om medlemsavgiften för 2013

De som ännu inte har betalat sin medlemsavgift för 2013 får i detta
medlemsblad en ny bankgiroavi.

Hoppas att ni alltjämt vill fortsätta att stödja Vänföreningens arbete
för Vadstena-Akademiens unga sångare och musiker.

Medlemsavgift för enskild person 200:-/år
Medlemsavgift för par 300:-/år
Medlemsavgift för ungdom under 25 år 100:-/år
Företagsmedlem    5.000:-/år
Ständig medlem    2.000:-
Ständig medlem för par    3.000:-

På avin kan man också enligt önskemål välja att där markera gåva till sti-
pendier och/eller till Ingrid Maria Rappes minnesfond, liksom till jubi-
leumspublikationen.

Betalning görs till Vänföreningens BANKGIRO 294-4569.

Vid betalning via bank/internet  v.g ange något av alternativen här ovan
på meddelanderaden, samt namnet.

May Broomé
Kassör

Bröllopsalen på Vadstena slott
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Bästa vänner till Vadstena-Akademien

Från Vadstena-Akademiens kansli

50 år ung är vår kära akademi. Då det begav sig kunde väl få ana
hur osannolikt lyckosamt det skulle bli. Man kan bara buga och
bocka av tacksamhet inför Ingrid Maria Rappes visionära talang och
entreprenöriella kraft!

Ni är alla varmt välkomna till vår jubileumssommar fylld av härliga föreställningar,
konserter och andra festligheter.

Och för guds skull missa inte den 31 juli, vår officiella födelsedag, för då blir det
extra allt. Flera finfina konserter med allsköns musik och fritt inträde, tårtkalas och
det vi kallar en "megasoppis" för alla som på något sätt deltagit i eller stöttat eller
bara gillat Vadstena-Akademien under de 50 åren. "Soppis" är alltså vårt numera
berömda soppkök där våra medverkande samlas varje kväll efter föreställningar och
repetitioner för att äta, dricka och vara glada. Informellt, prisvärt, festligt och ofta
med spontanuppträdanden av olika slag. Nu får även ni möjlighet att uppleva detta,
den 31 juli alltså!

Men hela sommaren är fylld av fina arrangemang. Silverskeppet på slottet med
ljuvlig musik av den svenske Mozart, Josef Martin Kraus, och föreställningar och
konserter om bland annat drottningarna Kristina och Lovisa Ulrika samt en konsert
med "återvändaren" barytonen Joa Helgesson, vår samuraj år 2008. Extra glädjande
är också att en ny kammarensemble ser dagens ljus 2014. Vadstena-solisterna som
nyligen bildats av några talangfulla unga musiker med ursprung i förra årets opera-
orkester. Vadstena-Akademien och inte minst staden Vadstena med omnejd inspire-
rade till denna ensemble som kommer att ge konserter den 7 augusti i Gamla teatern
och den10 augusti i Klosterkyrkan. De utlovar passionerade och explosiva
kammarmusikkonserter.

Och vårt samarbete med förnämliga Norrköpings symfoniorkester fortsätter. Två
konserter i Norrköping och i Linköping med sommarens unga garde nu tillsammans
med en riktig storstjärna med förflutet hos oss!

Vi kommer att behöva mycket hjälp i år också av er, med allt ifrån soppkokning
till programförsäljning och tårtdistribuerande! Information om när, var och hur
finns på sid 6.
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Jag beordrar er nu att omedelbart införskaffa den mycket eleganta jubileums-
skriften i form av en vacker samling bilder och en hyllningstext till akademien!
Den passar också förträffligt som gåva till vänner och bekanta. Ett stort och varmt
tack riktar vi till vänföreningen som har möjliggjort denna skrift som är både
elegant, klassisk och modern på samma gång. En uppmaning också till er att läsa
vår blogg och vi längtar efter många fler inlägg om akademien från er med allt
från högt till lågt.

Varma jubileumshälsningar från er Nils och medarbetare.

KALENDARIUM för Vadstena-Akademien sommaren 2014

     8/7 Kl.19        Drottning Kristinas Akademi, Dormitoriet, Vadstena Klostermuséum.

   19/7 Kl.19        Konsert Joa Helgesson och Magnus Svensson, Vadstena Gamla teater.

  20/7-8/8 Kl.19  Silverskeppet, Bröllopsalen, Vadstena slott

  31/7       Jubileumsdag
     Kl. 13       Utomhuskonsert vid Vadstena Gamla Teater, Fri entré.

       Tårtkalas vid Gamla Teatern.
     Kl. 18        Konsert med Kraus,Mozart och Tarrodi, Klosterkyrkan, Fri entré.
     Kl. 19.30  Megasoppis. Föranmälan via Vadstena-Akademien.

    3/8  Kl. 15        Lovisa Ulrika, Bröllopsalen, Vadstena slott.

    7/8   Kl. 19        Konsert med Vadstenasolisterna, Vadstena Gamla Teater.

  10/8         Konsert med Vadstenasolisterna, Vadstena Klosterkyrka.
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Jubileumspublikationen

Här nedan finns förslag på vad som önskas:

1. Enkelt Tårtbak i långpannor

2. Servering av tårta under tårtkalaset

3.Tillagning av soppa

4. Brödbak till Megasoppis

5. Dukning av festlokal (Vadstena-Akademien skapar ett koncept men i
     och med att det är många gäster så behöver vi hjälp med dukningen)

6. Servering av soppa under Megasoppis.

Man kan anmäla sitt intresse till något av ovanstående och därefter
skickar kansliet ut recept och instruktioner.

Anmälan görs till: VivecaSörensen, vivecaoes@telia.com, 0143-124 75.

TILL alla MEDLEMMAR!
Akademien behöver hjälp inför och på

Jubileumsdagen 31 juli

Jubileumspublikationen, har nu lanserats. Den innehåller 12
grafiska blad med högklassiska foton från olika föreställningar
under de 50 åren. Dessutom en essä av professor Karin Helander
om Akademiens betydelse för utvecklingen av operakonsten i
Sverige.

Medlemmar i Vänföreningen kan köpa publikationen genom att
betala 395 kronor till bankgiro nr: 699-2416.

Ni kan sedan hämta den under våren på Akademiens Stockholms-
kontor eller i Vadstena under sommaren. Om ni vill ha den
distribuerad på annat sätt, vänligen kontakta Akademiens kansli
på e-post:   info@vadstena-akademien.org eller
via telefon 08 - 545 51 880.
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Tokfursten sätts upp igen.
Tokfursten återuppväcks i Vattnäs denna sommar. Ett av Vadstena-Akademiens mest
framgångsrika verk genom tiderna – Carl Unander-Scharins opera ”Tokfursten” - –
sätts upp igen. Det är Vattnäs Konsertlada under ledning av hovsångerskan Pers Anna
Larsson och tenoren Göran Eliasson som tar sig an ”Tokfursten.” De medverkade
själva i ”Tokfursten” som sångare då den uruppfördes på Vadstena slott 1996.

Lite information:

Det finns fortfarande möjlighet att följa med till Ystad. Vi har ett dubbelrum
kvar men det kanske går att ordna fler om intresse finns. Det går också bra att
sätta upp sig på väntelista om utifall vi får några återbud.

De som gjort en förskottsinbetalning kommer i sinom tid att få vidare infor-
mation om resan samt avi för slutinbetalning. / Hälsningar Louise Petrèn

Medlemsresan till YSTADOPERAN
18 - 19 juli

www.keresor

– Detta är en av de bästa 50-årspresenterna Vadstena-Akademien kunde få, säger
konstnärlige ledaren Nils Spangenberg. Dels är det extremt ovanligt att en nyskriven
opera spelas igen i ny regi och dels är det en av våra mest framgångsrika operor som
folk  fortfarande talar om, fortsätter Nils Spangenberg som regisserade operan vid
uruppförandet i Vadstena 1996. Det är mycket glädjande att fler får ta del av den
gripande berättelsen och den vackra musiken.

Verket är baserat på verkliga händelser och handlar om psykpatienten Elgard Jons-
sons tillfrisknande från schizofreni.

Vattnäsladan i solnedgång

Vattnäs ligger i Mora kommun.

Foton: Anna Thorbjörnsson

Affischen till
”Tokfursten”
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GULDKVASTEN 2013 gick till Vadstena-Akademien

Två stora händelser för Akademien som inte tidigare
har meddelats i Vänföreningsbladet, men som har
uppmärksammats mycket i media.

Prismotiveringen var:
För att på ett innovativt sätt ha satt ljuset på musik av kvinnor från

tidigare sekel och visat att man kan fylla sommaren med enbart
kvinnors musik från renässans till nutid.

Guldkvasten, som består av ett diplom, en gyllene kvast (formgiven av Ann Rosén)
samt stipendium till beställningsverk, delades denna gång ut för fjärde gången. Till
prisutdelningen hörde också en specialskriven fanfar, av Anna Eriksson.

Guldkvasten går till en arrangör som främjat jämställdhet i musiklivet, och spelat
verk av kvinnliga tonsättare.

Det var uppsättningen av sommarens opera ”Silverskeppet”, som bygger på berät-
telsen av Mary Wollstonecraft (1759 - 1797) och som skrivits av dramatikern
Sophie Helsing, som uppmärksammat Vadstena-Akademien på detta förnämliga sätt.

Nils Spangenberg, Akademiens konstnärlige ledare och VD för Vadstena-Aka-
demien, fick i januari i år H.M. Konungens medalj i 8:de storleken i Serafimer-
ordens band för värdefulla insater för svenskt musikliv.

Nils Spangenberg ärad med Kunglig medalj

Nils Spangenberg har ett särskilt intresse för ny opera. han har initierat och beställt flera
nya operor och har även skrivit libretto. Sedan 2001 är han konstnärlig ledare för
Vadstena-Akademien och utsågs till VD under 2009. Vid Vadstena-Akademien har han
beställt femton nya operor varav sex st enaktare. Bland operorna kan nämnas ”Byrgitta”
av Carl Unander-Scharin (2003), ”Ärret” av Paula af Malmborg Ward (2004), ”Four
Nights of Dream” av Moto Osada (2008) som Nils även regisserade, ”Stolthet och
Fördom” av Daniel Nelson (2011) och nu senast ”Jorun orm i öga” av Marie Samuels -
        med libretto av Kerstin Ekman (2013).
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