PROGRAM oktober - december 2022
Hej, här kommer Program för perioden oktober - december 2022.
Anmälningar till aktiviteterna nedan görs till Nils Öström på telefon 070 910 2879 eller e-post
nils.ostrom@telia.com - Programmet finns också som tidigare på föreningens hemsida
www.sofiahembygdsforening.se. Meddela gärna om ni har möjlighet att ta emot dessa program
per e-post, så kan vi spara på portokostnaderna. OBS! Vid betalning till föreningens plusgiro
558368-7, glöm inte att ange ert eget namn och vad betalningen avser.
De som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022 (100 kr + 50 kr fam) får med detta utskick en
påminnelse. Inbetalning sker till plusgiro 558368-7. Glöm inte att ange ert eget namn!

FÖREDRAG OM HOVINGS MALMGÅRD –
12 oktober kl 18.30
Föreningens ordförande, Inger Johansson, berättar om malmgårdens historia
och om oroande planer på nybyggnation tätt inpå huset.
Stora Församlingssalen Borgmästargatan 11
Ingen kostnad. Kaffe serveras. Anmälan senast 7/10!

FOLKOPERAN – NORMA 9 november kl 18.00
Vincenzo Bellinis opera Norma från 1831 är juvelen i den italienska Belcantotraditionen som förknippas med vacker klang och teknisk sångskicklighet. Arian Casta
Diva ur Norma har blivit känd för att vara ett eldprov för sopraner. Teaterregissören
Eirik Stubø gör Sverigedebut som operaregissör med Bellinis Norma – ett
av operalitteraturens starkaste triangeldramer. DNs mycket positiva recension 18/9 kallar
Norma ”ett tidlöst operadrama med bett”. På Sveriges Radio Play kan man lyssna till
Operaguiden från 30 nov 2017 som handlar om operan Norma.
Föreningen har preliminärt bokat 20 platser.

OBS! Bindande anmälan senast 11/10!
Kostnad 390 kr insättes på plusgiro 558368-7 senast 11/10!
Biljetterna utlämnas av Nils Öström i foajén kl 17.30-17.50
Folkoperan Hornsgatan 72

JULFEST – 8 december kl 18.30
Luciatåg och föredrag av Lars Epstein om PAF
Vi firar traditionsenlig julfest med luciatåg, föredrag och lotteri i församlingssalen. Vi
börjar med kaffe och sedan luciatåg (ca kl 19). Därefter kommer fotografen och
journalisten Lars Epstein och berättar och visar foton med anknytning till Per Anders
Fogelström och hans böcker.

Stora Församlingssalen Borgmästargatan 11

Anmälan senast 5/12!
Kostnad 100 kr insättes på plusgiro 558368-7
eller betalas kontant eller med SWISH vid Julfesten

