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Det blir medlemsträff 19 mars, se nedan
Berit Lindholm
Jussi Björlingsällskapet kallar hovsångerskan
Berit Lindholm som hedersmedlem.
Efter debuten som Grevinnan i Figaros bröllop
1963 vid Kungliga Teatern i Stockholm så har
hon gästat åtskilliga scener i Europa, Ryssland
och USA.
Lindholm har varit en eftersökt uttolkare av de
roller som Richard Wagner och Richard
Strauss skapat för en dramatisk sopran med
pålitlig stamina. En lysande grammofonproduktion är också rollen som Kassandra i
Les Troyens av Hector Berlioz under Sir Colin
Davis och med Jon Vickers som Aeneas.
Utöver denna klassiska studioinspelning, är
Berit Lindholm representerad i ett mycket stort
antal liveinspelningar.
Det är ingen tvekan om att hon tillhör sin
generations allra främsta sångerskor i vårt land
och en av de stora Wagnersångerskorna på
nittonhundratalet.
Född 1934, så är hon född 23 år senare än
Jussi Björling, och hade ingen egentlig
koppling till honom, varken som kollega eller i
en repertoar som till stora delar inte
överensstämde med Jussis, om man undantar
roller som titelrollen i Tosca, Amelia i Un Ballo
in Maschera och titelrollen i Turandot. Berit
Lindholms karriär och roller liknar i många
avseenden Birgit Nilssons, och det är där som
alla tre sångarna stämmer in, som några av
nittonhundratalets främsta från vårt land. Hon
har en självklar plats som hedersmedlem i
Jussi Björlingsällskapet, och vi hälsar henne
hjärtligt välkommen.
Bengt Krantz
Gemensamt för alla medlemsträffarna
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm
Kommer man från Stadshuset så är det
tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.
Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och
bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör
för avprickning
Vi ser gärna att du efter bekräftad anmälan
betalar avgiften, 100 kr antingen till vårt
plusgiro 462 48 91-0 eller med swish till
123 374 05 29, senast några dagar innan.
Men det går också att betala vid ankomst.

Föranmälan senast torsdagen 17/3 till
Per Bäckström tel 079-337 42 45
perb1948@gmail.com

Kära medlemmar i Jussi
Björlingsällskapet!
Vi vill hälsa er varmt välkomna till vår
kommande medlemsträff, som äger rum
lördagen den 19 mars klockan 13.00 i
Höstsols lokal ”Stallet”. Vi släpper in våra
medlemmar från klockan 12.30, och då
påbörjas även vår servering av kaffe/te med
bröd. Klockan 13.00 inleder vi vårt program
med en liten konsert. På grund av att det
fortfarande är en hög smittspridning av
corona-viruset vill vi att ni uppvisar ett
vaccinationskort.
Dagens sånggäst är barytonen Fredrik
Zetterström. Han har gått i Adolf Fredriks
Musikklasser, där han sjöng i gosskör under
ledning av Jan Åke Hillerud, och därefter
studerat vid Södra Latins musiklinje samt vid
Operahögskolan i Stockholm. Fredrik har
sjungit de flesta av operalitteraturen stora
barytonpartier och har varit verksam vid
flertalet av Sveriges operascener, samt även
utomlands. Vi kommer att få lyssna till tre
sånger, och därefter blir Fredrik intervjuad av
Göran Forsling. Vi får då veta mer om
Fredriks karriär och framtidsplaner. Som
avslutning applåderar vi traditionsenligt fram
ett extranummer.
Fredrik Zetterström kommer att ackompanjeras av pianist. Vi återkommer med namn.
Därefter följer en kort paus, då det finns
möjlighet att sträcka på benen, ta lite mer fika
samt köpa CD-skivor och böcker.
Vi fortsätter sedan med programpunkten
”Spisa Jussi”, som denna dag ansvaras av NilsGöran Olve. På
http://www.jussibjorlingsallskapet.com/
publiceras varje månad färska artiklar i den
långa serien ”Månadens Jussi”. Varannan
skrivs av Nils-Göran. Han har valt att anknyta
till Göran Forslings ”Månadens Jussi” för
februari 2022, där han går igenom några av
Jussis manliga kollegor vid Kungliga Operan.
Liksom i Görans artikel kommer Nils-Göran

att börja med John Forsell, och även ta upp
Joel Berglund, Einar Larson och några till. Och
så får vi förstås även höra Jussi Björling - ingen
”Spisa Jussi” utan honom! Läs gärna på i
”Månadens Jussi” via länken ovan. Härefter är
dagens program till ända.
Medlemsträffen beräknas vara avslutad senast
klockan 15.00.
Berit Sjögren
En ny medlemsträff är planerad att äga
rum den 23 april. Inga artister mm är ännu
tillfrågade. Men lokalen är bokad.

