
 

Medlemsbrev september 2019 
Makterna har inte riktigt varit på vår sida, och vi har blivit tvungna att ändra datum, och i ena fallet 
även lokal, för två av höstens arrangemang. Vi vill även påminna om att det är dags att anmäla om du 
vill gå på musikal, dans och opera i höst. 

Bussresa i ”Det nya Malmö” den 19 september 
Bussresan är fulltecknad och vi blir ca 55 personer. 

Vinprovning med Anders Fagerström 
Måndagen den 28 oktober kl 18.30 (OBS ändrat datum!) ses vi i Birgittasalen i Bunkeflo 
strandkyrka. Hösten är en tid för vilt och skaldjur och därför kommer vi att provsmaka fyra viner som 
passar till dessa maträtter. Efter vinprovningen äter vi en god buffé med lämpliga drycker därtill. 

Lägligt nog finns det en busshållplats 100 meter från vår lokal. Där stannar bussarna 4 och 6. Buss 6 
passerar Hyllie tågstation, kan vara lämplig resväg för medlemmar som inte bor i Malmö. 

Priset är 300 kr per person. Du får gärna ta med en gäst om du vill, men vi maximerar totala antalet 
deltagare till 40 personer. Anmäl dig senast den 30 september till marianne.rosen@bahnhof.se eller tel 
0705-11 31 65 (gärna sms i så fall). När du fått besked att du fått plats betalar du in avgiften.  

Birgitta Piper pratar pensionärers pengar 
Onsdagen den 13 november (också ändrad dag) ses vi i Sydsvenskans matsal på Rådmansgatan kl 
17. Då kommer Birgitta Piper att tala om pensionärers pengar, bl a om hypotekslån för seniorer och 
bra sätt att spara pengar, åt sig själv eller andra. Vi bjuder på drycker och lättare tilltugg. Anmäl dig 
senast den 6 november till marianne.rosen@bahnhof.se eller tel 0705-11 31 65 (gärna sms i så fall). 

Julfest  
En julfest ska vi ha så klart! Boka torsdagen den 28 november! Vi ska vara i SPF:s lokal på 
Baltzarsgatan 1, precis som tidigare år. Fler detaljer kommer senare. 

Musikal – dans – opera  

”Skönheten och odjuret” 
Tisdagen den 19 november ser vi ”Skönheten och odjuret” på Malmö Opera. Musikalen bygger på 
Disneys Oscarvinnande film från 1991 vilken i sin tur baseras på en folksaga med samma namn.  
”Skönheten och odjuret” lanseras som en magisk, spektakulär och romantisk fantasi om att se förbi 
människans inre för att nå hennes innersta väsen. Titelrollerna spelas av Sofie Gunnarsson och Fred 
Johanson. Malmös Operas orkester dirigeras av Josef Rhedin. Vi har bokat 20 rabatterade biljetter, 
495 kronor, på mittparkett klockan 19 den 19 november. 



Bindande anmälan till operaombud Göran Martelius på lund62@gmail.com eller 0705750295. 
Betalas senast den 15 september på föreningens bankgirokonto 764-1780. 

Mozarts Requiem   
Följ med i en av den klassiska musikens mytomspunna verk, Mozarts Requiem, den 26 november 
klockan 19 på Malmö Opera. I en värld mellan liv och död skapar prisade koreografen Örjan 
Andersson ett klangfyllt, mustigt verk och dansupplevelse i samarbete med Skånes Dansteater, Malmö 
Opera och dess orkester. Biljettpris 225 kr. 
Bindande anmälan till operaombud Göran Martelius på lund62@gmail.com eller 0705750295. 
Betalas senast den 20 september på föreningens bankgirokonto 764-1780. 

Tosca – en operaklassiker  
Operan ”Tosca” av Giacomo Puccini väckte stor uppmärksamhet vid urpremiären i Rom 1900. Ryktet 
gick att en polis skulle mördas vilket föranledde visitation av alla besökare.  Publiken blev dock 
begeistrad med stående ovationer efter att ha upplevt dramat om den passionerade operasångerskan 
Floria Tosca.  Hon vägrar leva borgerligt konventionellt med barn och make i det revolutionära 1800-
talets första år när Napoleon är på väg att lägga under sig de ännu splittrade små kungarikena i norr. 
Istället lever hon med älskaren Mario Cavaradossi, konstnär och frihetskämpe, som jagas av grymme 
polismästaren Scarpia.  När Mario dör planerar Floria en blodig hämnd på Scarpia. Biljetter, 495 
kronor, på mittparkett klockan 19 den 15 januari 2020. 
Bindande anmälan till operaombud Göran Martelius på lund62@gmail.com eller 0705750295. 
Betalas senast den 15 oktober på föreningens bankgirokonto 764-1780. 
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