
                                                                G Ö T E B O R G  

Wagner-‐Sällskapet	  i	  Göteborg	  	  Sköllunga	  Östergård	  105,	  444	  94	  Ucklum,	  Sweden	  

      

Sångtävling i Norges Hus 
 

Wagner-‐Sällskapet	  i	  Göteborg	  följer	  upp	  tidigare	  års	  succé	  genom	  att	  bjuda	  in	  till	  
sångartävlingen	  om	  vem	  som	  blir	  2017	  års	  Bayreuth-‐Stipendiat.	  Priset	  kommer	  att	  delas	  ut	  

direkt	  efter	  tävlingen.	  Alla	  sångare	  är	  under	  35	  år	  och	  kommer	  att	  sjunga	  två	  sånger	  varav	  minst	  
en	  ur	  sin	  Wagnerrepertoar.	  

	  

I	  stipendiekommittén	  sitter	  bland	  annat	  sångerskan	  Annalena	  Persson,	  Göran	  Gademan,	  
dramaturg	  vid	  GöteborgsOperan,	  musikagenterna	  Maximillian	  Schattauer	  och	  Dietrich	  E	  Gross.	  

 

    
	  

Sällskapet	  arbetar	  för	  att	  i	  framtiden	  kunna	  skicka	  flera	  stipendiater	  och	  behöver	  få	  
stipendiefonden	  att	  växa.	  Vi	  erbjuder	  därför	  olika	  alternativ	  av	  biljettköp.	  Se	  nedan.  
	  
Entrébiljett	  till	  sångtävlingen	  	  	  	  	   	   	   Priset	  är	  150	  SEK	  /person	  	  

	  
Entrébiljett	  med	  buffé	  och	  sångtävling	   	  	  	   	   Priset	  är	  300	  SEK	  /person	  	  
	  
Sponsorbiljett	  med	  buffé	  inkl.	  ett	  glas	  vin	   	   Priset	  är	  500	  SEK	  /person	  och	  
sångtävling	  med	  reserverade	  	  
platser	  på	  de	  främre	  bänkraderna	   	   	   	   	  	  
	  

Bokningen	  gäller	  när	  pengarna	  kommit	  in	  på	  bankgiro	  473-‐8043	  dock	  senast	  
10	  oktober	  2016.	  

 

Skicka	  anmälan	  med	  uppgifter	  om	  antal	  personer,	  kontaktpersonens	  namn,	  mobilnummer	  och	  
e-‐postadress	  till	  wsg@wsg.se	  eller	  ring	  0705-‐812560.	  

För	  vår	  planering	  önskar	  vi	  höra	  av	  er	  snarast. 
	  

Välkomna	  
	  

I	  samarbete	  med 

        
 

	  	  	  	  Reservera	  söndagen	  den	  16	  oktober	  2016	  
 

Program	  i	  Norges	  Hus,	  Skånegatan	  16	  Göteborg	  
	  

Kl.	  12.45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Mingel	  med	  förfriskningar	  
Kl.	  13.30	  	   	  Sångtävlingen	  börjar	  
ca	  Kl.	  15.30	  	  	  	  	   	  Italiensk	  buffé	  	  
ca	  Kl.17.00	  	  	   Prisutdelning	  


