
 
    GÖ TEBORG  

Wagner-Sällskapet i Göteborg 
 

Verksamhetsberättelse för 2010 
 

Styrelsen har under året haft föl jande sammansättning 
Ordförande        Lennart Röök  
Kassör         Holger Mattsson  
Sekreterare        Therese Röök  
Ledamot         Anette Mattsson  
Suppleant         Jerker Ni lson  
Revisor         Ivan Öfverholm 
Valberedning        Anders Brännström 
         Annika Lidval l  
         Richard Norl ing 
Valberedning Stipendiekommitte: Anders brännström 
          Richard Norl ing 
          Lennart Röök   
 
Styrelsen har haft 8  möten under verksamhetsåret.  
Säl lskapet hade per den 31 december  2010 sextiotvå medlemmar  och 
fyra  hedersmedlemmar. T i l l  nya hedersledamöter i  föreningen utsågs 
under året Göran Gademan och Gunil la Fl inck  för insatser i  samband 
med våra  första arrangemang på GöteborgsOperan . 
Föreningen är medlem av Richard Wagner  Verband International e.V. 
  
Under året har säl lskapet haft 4 stycken sammankomster för 
medlemmar. Det första var vårt årsmöte på GöteborgsOperan som 
avslutades med en introduktion av operan Mästersångarna i Nürnberg. 
Introduktionen gjordes av vår GöteborgsOperans dramaturg Göran 
Gademan. 
Vårt andra arrangemang var en musikal isk introduktion av operan 
Mästersångarna i  Nürnberg. Denna gjordes av den tyske pianisten 
Detlev Eis inger. I samband med detta intog säl lskapet  en lunch på 
GöteborgsOperans restaurang och därefter upplevde vi en fantastisk 
opera där Åke Zetterström tolkade Beckmesser på ett otrol igt bra sätt .  
Detta stora arrangemang hade varit svårt att genomföra om inte vi fått 
support av GöteborgsOperan, GöteborgsOperans Vänner, Li l la Parnassen 
och Folkuniversitetet.  
Vårt tredje arrangemang genomfördes dagen efter när Detlev Eisinger 
spelade  transkript ioner av Wagners verk  på GöteborgsOperans Li l la 
Scen . 
När höstmörkret närmade sig gick vi  på Bio Roy och såg Rhenguldet  
från Metropol itan . Detta var första delen av Nibelungens r ing och de 
övriga delarna kommer vi att se senare . Introduktionen ti l l  denna 
förestäl lning gjordes av vår hedersmedlem Göran Gademan.  Innan 
förestäl lningen hade vi l i te mingel med snittar och vin.    
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