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Verksamhetsberättelse 2011 för Wagner-Sällskapet i 

Göteborg  
 

Sammansättn ing av 2011 års styrelse var:  

Ordförande         Lennart  Röök  

Kassör           Therese Röök 

Sekreterare          Paul ina Helgesson  

Ledamot          Annika Lidval l  

Ledamot            Anders Brännström 

Suppleant          Jerker Ni l son 

Suppleant     Staffan Truve 

Revisor           Ivan Öfverholm 

Valberedning         R ichard Norl ing 

El i sabeth Åkerst röm 

          Annika Lidval l  

Valberedning Stipendiekommittén:  Anders Brännström 

           R ichard Norl ing 

           Lennart  Röök    

Styrelsen har haft  ett  möte och ett  antal  kontakter v ia e -post och telefon 

under verksamhetsåret.   

Säl l skapet hade per den 31 december 2011 ått io medlemmar och fyra 

hedersmedlemmar.  

Föreningen är medlem av Richard Wagner Verband Internat ional  e.V.  

  

Under året  har säl lskapet  haft  4 sammankomster. Den första hade vi  på Bio 

Roy när v i  såg d i rektsändningen av Valkyrian, andra delen av Nibelungens 

r ing, från Metropol i tan i  New York. Int rodukt ionen t i l l  denna förestä l lning  

gjordes av vår hedersmedlem Göran Gademan som är dramaturg på 

GöteborgsOperan. Efter introdukt ionen gick vi  gemensamt t i l l  Park El i te 

Hotel l  och åt  brunch för  att  sedan återvända t i l l  Bio Roy och se 

förestä l lningen.  

Vårt  årsmöte den 14 mars höl l s i  Norska Sjömanskyrkan. Ti l l  detta möte kom 

44 personer. Enl igt programmet skul le v i  ha bjudi ts en konsert  med Åke 

Zetterström, årets  operapristagare. Åke tv ingades pga.  sjukdom stäl la in s in 

medverkan i  s i sta stund. Inhoppare b lev i  stä l let  duon T4two bestående av 

vår kassör Therese Röök och hennes ackompanjatör  Tord Oskarsson.  De bjöd 

på musikal i sk underhål lning som innehöl l  opera, operett  och musikal  med 

underhål lande teatra la inslag. Programmet b lev mycket uppskattat.   

Vårt  tredje arrangemang genomfördes i  samarbete med föreningen ”Klassisk 

Sång i  Kungälv” i  oktober. Det var vår hedersmedlem Helena Döse 

ackompanjerad av Anders Ottosson f rån GöteborgsOperan som hade soi ree på 

den anrika klubben ”Royal  Bachelors C lub” i  Göteborg.  Helena sjöng några av 

sina vackraste ar ior och sånger som gav stående ovat ioner. Kväl len 

avslutades med en magni f ik middag och ett  uppskattat  föredrag om husets 

h istor ia. 

V id vårt  f järde arrangemang i  november var v i  på Bio Roy och såg Siegfr ied 

från Metropol i tan vi lket  är tredje delen av  Nibelungens r ing. Vi  hade som 

vanl igt  vår egen Göran Gademan som gjorde introdukt ionen innan vi  gick och 

åt  brunch och såg förestä l lningen.  

 

Göteborg den 20 februari  2011  

 
Lennart Röök 

ordförande 


