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Sammansättning av 2011 års styrelse var:
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Ledamot
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Suppleant
Jerker Nilson
Suppleant
Staffan Truve
Revisor
Ivan Öfverholm
Valberedning
Richard Norling
Elisabeth Åkerström
Annika Lidvall
Val beredni ng Sti pendi ekommi ttén:
Anders Brännström
Richard Norling
Lennart Röök
Styrelsen har haft ett möte och ett antal kontakter via e -post och telefon
under verksamhetsåret.
Sällskapet hade per den 31 december 2011 åttio medlemmar och fyra
hedersmedlemmar.
Föreningen är medlem av Richard Wa gner Verband International e.V.
Under året har sällskapet haft 4 sammankomster. Den första hade vi på Bio
Roy när vi såg direktsändningen av Valkyrian, andra delen av Nibelungens
ring, från Metropolitan i New York. Introduktionen till denna föreställning
gjordes av vår hedersmedlem Göran Gademan som är dramaturg på
GöteborgsOperan. Efter introduktionen gick vi gemensamt till Park Elite
Hotell och åt brunch för att sedan återvända till Bio Roy och se
föreställningen.
Vårt årsmöte den 14 mars hölls i Norsk a Sjömanskyrkan. Till detta möte kom
44 personer. Enligt programmet skulle vi ha bjudits en konsert med Åke
Zetterström, årets operapristagare. Åke tvingades pga. sjukdom ställa in sin
medverkan i sista stund. Inhoppare blev i stället duon T4two bestående av
vår kassör Therese Röök och hennes ackompanjatör Tord Oskarsson. De bjöd
på musikalisk underhållning som innehöll opera, operett och musikal med
underhållande teatrala inslag. Programmet blev mycket uppskattat.
Vårt tredje arrangemang genomfördes i sam arbete med föreningen ”Klassisk
Sång i Kungälv” i oktober. Det var vår hedersmedlem Helena Döse
ackompanjerad av Anders Ottosson från GöteborgsOperan som hade soiree på
den anrika klubben ”Royal Bachelors Club” i Göteborg. Helena sjöng några av
sina vackraste arior och sånger som gav stående ovationer. Kvällen
avslutades med en magnifik middag och ett uppskattat föredrag om husets
historia.
Vid vårt fjärde arrangemang i november var vi på Bio Roy och såg Siegfried
från Metropolitan vilket är tredje delen av Nibelungens ring. Vi hade som
vanligt vår egen Göran Gademan som gjorde introduktionen innan vi gick och
åt brunch och såg föreställningen.
Göteborg den 20 februari 2011

Lennart Röök
ordförande

