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_____________________________________________________________________________
_
Detta nyhetsbrev innehåller
Där har han sjungit roller som Sarastro i
information om
Mozarts Trollflöjten, Sparafucile i Verdis
- medlemsträff 30 mars
Rigoletto, Escamillo i Bizets Carmen,
titelrollen i Donizettis Don Pasquale,
- medlemsträff 4 maj
Biterolf i Wagners Tannhäuser, för att
- Jussifesten i Voxna 8-9 juli
nämna några av de karaktärer han har
gjort.
Gemensamt för alla medlemsträffar i
Stockholm
Vid sidan av sina opera-engagemang har
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,
han även framträtt som konsertsångare,
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm
och då bland annat sjungit baspartierna i
Kommer man från Stadshuset så är det
Beethovens Symfoni nr 9, Haydns
tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.
Skapelsen och Mendelssohns Elias.
Insläpp från klockan 12.30.

Föranmälan senast torsdagen i samma
vecka. Men eftersom det ibland blir fullt så
vänta inte längre än nödvändigt med anmälan.
Det går att återta anmälan, Per
Bäckström tel 079-337 42 45
perb1948@gmail.com
Ibland vill fler medlemmar komma än vi kan
vara, vilket är maximalt 55. Då sätter vi upp
ytterligare anmälningar på väntelista.
Så anmäl om du får förhinder.
Medlemsträff lördagen den 30 mars
klockan 13
Varmt välkomna till årets andra medlems-träff
i ”Stallet”, som äger rum lördagen den 30 mars
2019 klockan 13.00, med insläpp för våra
medlemmar från klockan 12.30. Då kan man
inmundiga kaffe/te med fikabröd, samt hitta
en bra plats, i väntan på att programmet skall
ta sin början.
Vi inleder enligt vanlig ordning vår träff med
en konsertavdelning och en efter-följande
intervju med dagens sångare. Efter en paus på
cirka tio minuter fort-sätter vi med
programpunkten ”Spisa Jussi”.
Medlemsträffen beräknas vara slut senast kl
15.00.
Dagens sånggäst är basbarytonen John Erik
Eleby. Det är en särskild ära att få ha John
Erik som gäst, då han dels för 30 år sedan var
med om att starta Jussi Björlingsällskapet, dels
även är heders-medlem i vårt sällskap. John
Erik är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan
och Operahögskolan i Stockholm, och tillhör
solistensemblen på Kungliga Operan.

John Erik har en bred bakgrund i svenskt
musikliv. Han har verkat som
kormästarbiträde vid Kungliga Operan,
som instuderare och pianist vid
Operastudio 67 samt som lärare och
körledare vid Adolf Fredriks musikklasser i
Stockholm. Han är även ledare för John
Erik Elebys Kammarkör.
Ackompanjatör är pianisten Mattias
Holmström. Han är född i Umeå, och
framträdde som solist med orkester för
första gången redan som 15-åring. Han har
därefter studerat vid Norges Musikhøgskole för Benny Dahl-Hansen och vid
Musikhögskolan i Göteborg för Ingemar
Bergfelt.
Mattias har sedan år 1995 medverkat som
repetitör vid många av NorrlandsOperans
produktioner samt som orkesterpianist i
NorrlandsOperans orkester. Han har även
givit ett stort antal pianoaftnar och
kammarmusikkonserter i Sverige och
utomlands.
Dagens intervjuare är Göran Forsling,
som ingår i Jussi Björlingsällskapets
styrelse. Vi är mycket glada över att Göran
reser ned från Borlänge för att hjälpa till
vid våra träffar.
Ansvarig för dagens ”Spisa Jussi” är
NilsGöran Olve. Denna gång har han
valt följande titel för sitt program: Mest
Puccini: en mystisk Caláf, en trasig Des
Grieux med mera. Nils-Göran
introducerar några sällan hörda
inspelningar.

Medlemsträff lördagen den 4 maj
klockan 13
Hjärtligt välkomna till Jussi Björlingsällskapets
tredje och sista medlemsträff våren 2019, som
äger rum lördagen den 4 maj i Höstsols lokal
”Stallet”. Enligt traditionen påbörjar vi
insläppet av våra medlemmar klockan 12.30.
Utöver den vanliga fika-serveringen serverar vi
denna vårliga majträff även mousserande vin
med tilltugg. Klockan 13.00 inleder vi vårt
program med att hälsa alla gäster och
medlemmar varmt välkomna.
Programmet följer den vanliga ordningen. Vi
lyssnar först till en liten konsert, varefter det
blir en intervju med vår sånggäst. Sedan tar vi
en kort paus på cirka tio minuter, innan vi
avrundar vår träff med programpunkten ”Spisa
Jussi”. Medlemsträffen beräknas vara slut
senast klockan 15.00.
Tenoren Klas Hedlund är dagens sånggäst.
Han är utbildad vid Operastudio 67 samt på
Operahögskolan i Stockholm. Han debuterade
på Folkoperan år 1991 i rollen som Alfred i
Johann Strauss’ den yngres operett
Läderlappen, och är numera engagerad vid
Kungliga Operan.
Där har han sjungit Mozart-roller som Don
Ottavio i Don Juan och Tamino i Troll-flöjten,
Greve Almaviva i Rossinis Barberaren i
Sevilla, Verdi-roller som Hertigen av Mantua i
Rigoletto och Greve di Lerma i Don Carlos,
med flera.
Klas Hedlund har även varit verksam vid
Drottningholms Slottsteater,
NorrlandsOperan, Malmö Opera och Finlands
nationalopera, samt framträtt i Paris, Bryssel
och Caen i rollen som Riccardo i Scarlattis
opera Il trionfo dell’onore. Dessutom är han en
flitigt anlitad kyrkosångare, och har bland
annat sjungit tenorpartierna i Johann
Sebastian Bachs Matteuspassionen och Mässa
h-moll vid skivinspelningar med dirigenten
Eric Ericson.
Pianisten Anders Wadenberg kommer att
ackompanjera Klas. Anders har spelat åt flera
av vårt lands bästa sångare och sångerskor, och
även vid åtskilliga av Jussi Björlingsällskapets
tidigare medlemsträffar. Under många år
arbetade han som repetitör och instuderare på
Operahögskolan i Stockholm.
Jussi Björlingsällskapets styrelseledamot
Göran Forsling är dagens intervjuare, som

vanligt nedrest från Borlänge och laddad med
frågor till och kunskaper om vår sångare Klas
Hedlund.
Calle Friedner, redaktör för Jussi
Björlingsällskapets Tidning, ansvarar denna
dag för programpunkten ”Spisa Jussi”. Under
rubriken Vårkänslor – inspelningar med
anknytning till vår och sommar, låter han oss
lyssna till ett passande urval av Jussiinspelning

Nyhetsbrev inför Jussifesten i Voxna den 8-9/7 2019.
Kyrkan ligger i Voxnabruk och ej i Voxna! I år är det 19-årsjubileum!
Björling, Harald Henrysson, medverkar.
Min tanke är att medlemmar i Jussi
På konserterna i Voxna kyrka måndag den 8
Björlingsällskapet, som kommer till Voxna,
juli framträder:
skall vara med på konserten kl.17 och därmed
Tenoren Per Lindström, Jussi
kunna vara med på den anslutande buffén och
Björlingsällskapets pristagare 2019.
programmet om Jussi Björling efter buffén.
Prisutdelningen sker här i kyrkan i
Voxna!!!
För att försöka klara av att sköta om två
föreställningar kommer jag att ta emot
Sopranen Sabina Bisholt
reservationer av plats i kyrkan och på
buffén. Ring Tel 0651-26000!! Det
Barytonsångare Bengt Krantz ordf i Jussi
blir ett tak satt på hur många som kan
Björlingsällskapet.
komma med på varje konsert. Så ni måste
anmäla er i tid för att veta att ni har plats!!
Sångarnas meritförteckning framgår av
program för Favoritresor, sist i nyhetsbrevet.
Tisdag 9 juli kl. 9.30 på Voxnabruk
Läs bilagan ”Den sjungande dalen”!!!
Herrgård.
Chefredaktören på Tidskriften Opera, Sören
Karin Mobacke återkommer. Hon har g ått
Tranberg talar med artisterna om deras
på Bollnäs Estetiska och studerar nu på
karriärer. Samtalet övergår i ett program om
Musik-ochOperahögskolan, Mälar-dalens
Rolf Björling.
högskola i Västerås.
Sångarna ackompanjeras av musik-direktör
Lennart Eng och Bollnäs Estetiskas eldsjäl,
Lena Rieback. Presentatör är Stefan
Olmårs.
Med så utmärkta artister, tror vi att det
kommer lika många åhörare i år som ifjol.
Därför kör vi även i år två likadana
föreställningar: måndag 8 juli klockan
14 och klockan 17.
Buss avgår klockan 12.40 från Bollnäs
Station via Alfta-Edsbyn till konserten
klockan 14-och åter efter buffén
Buss avgår klockan 15.15 från Bollnäs
Station via Alfta-Edsbyn till
konserten klockan 17-och åter efter
buffén och kvällsprogram. Anmälan
till bussen görs till
Stefan Olmårs tel: 0651-26000
Efter varje konsert kommer det att ges tillfälle
att äta en härligt god buffé på närliggande
Voxnabruks Herrgård. Herrgården har
återfört dockorna från Doktor Skoras berömda
Vaxkabinett till Voxnabruk igen. Vaxkabinettet
hade tusentals besökare på den tiden och nu
utlovas att man får se i varje fall dockorna av
Jussi Björling och Rolf Björling igen!!
Efter den buffé, som hör till den konsert som är
kl.17, blir det som vanligt ”Önskekonsert
med Jussi”. Man skall inte åka hem utan att
ha njutit av Jussis sång. Oraklet om Jussi

Ca kl 11-13 kan den som önskar äta lunch på
Voxnabruk Herrgård.
KL. 11 är det dags för årets rundtur ”I
Björlingars spår”. Anna-Lena Carlsson
guidar om Voxnabruks historia, sammanvävd
med Björlingarnas familj. Farfar Björling var
smed i Voxnabruk. Man kan då ta lunchen litet
sent.
Efter lunchen kan man besöka Jim
Reevesmuseet i Voxna.
Jussifesten avslutas med att Stefan Olmårs
visar de vackra väggmålningarna i sitt
föräldrahem i Alfta.
Favoritresor kommer även i år med en
buss till Jussifesten i Voxna. Sveriges
enda resa till en konsert till Jussi Björlings
ära under år 2019.
Som reseledare kommer även i år kunnige och
populäre Niklas Lindblad.
Man besöker UNESCOs Världsarv
Hälsingegårdar med vackra väggmålningar och
är med på konserten och hela Jussifesten i
Voxna.
Edsbyns Museum med konstverk av naivisten
Lim Johan besöks. Hans verk fanns
representerade vid Konstbiennalen i Sao Paolo
2018 (besökt av 736 000 personer!)
Häng med till Edsbyns Museum!!

Även i år får medlemmar i Jussi
Björlingsällskapet rabatt på resans pris!
Tel: 08-660 18 00 Mail: info@favoritresor.se
hemsida: www.favoritresor.se
Se Favoritresors information om “Den
Sjungande dalen”sist i
nyhetsbrevet!
Största utbytet av en resa till Hälsingland får
ni genom att resa med Favoritresor.
Information om hur det var, från tidigare
resenärer med Favoritresor, fås av Stefan
Olmårs.

För den som vill resa själv finns:
Alfta Gästis, Tel: 0271-12010.
www.alftagastgiveri.se Mysigt träslott. Här
bor styrelsen för Jussi Björlingsällskapet.
Edsbyns Hotell, Tel: 0271-21240
Edsbyns Vandrarhem: Tel: 0271-34462
Voxnabruks Kanot & Camping. Vandrarhem.
Tel: 070-6281964
Vi säljer på Voxnabruk Herrgård CD-skivor
med Jussi.
En DVD-inspelning av konserten kan köpas
för 150kr en tid efteråt genom att man
beställer per tel 0651-26000 eller mail
stefanholzpartner@telia.com
Ring och maila mig om ni har frågor om
t ex rumsbokningen!

Boka plats i kyrkan , på buffén
och i bussen.
Kom ihåg att ta med kontanter för att ge en
stor kollekt kyrkan!
Det är en förut-sättning för att kunna
göra dessa Jussifester!
Vi tar ej bankkort eller Swish.
Om du kan tänka dig att sponsra, hör av
dig till mig!
Vi behöver alla sponsorer, små som
stora!!!
Hjärtliga hälsningar från Hälsingland!

Stefan Olmårs sekreterare i Jussi
Björlingsällskapet och ”gärningsman” för
Jussifesten i Voxna.
Tel 0651 26000
mail: stefanholzpartner@telia.com
Besök Jussi Björlingsällskapets hemsida

www.jussibjorlingsallskapet.com

DEN SJUNGANDE DALEN
Musik och konst i Jussi Björlings Hälsingland
Magnifika gårdar, böljande dalgångar och oförfalskad folklore tillsammans med musikupplevelser av världsklass.
Till Voxnadalen djupt inne i Hälsinglands skogar, kom Jussi Björlings förfader redan år 1747. Här
föddes också Jussis farfar, men han flyttade från Voxna år 1867. För Nittonde året i rad
arrangerar
Jussi Björling-sällskapet sin konsert i Voxnabruks 1700-tals kyrka till minne av den store tenoren.
Mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris 2019 är tenoren Per Lindström. Priset delas ut i
samband med den konsert Favoritresor är med om i Voxna Kyrka, där Per Lindström är med
och sjunger. Per har sjungit i ”Vampyren” på Läckö slott sommaren 2018 och gjort stor succé i
huvudrollen i La Traviata på Norrlandsoperan i Umeå 2018 - 2019.
Priset delas ut av Jussi Björlingsällskapets mångårige ordförande Bengt Krantz, som även sjunger
i konserten. Han är anställd som barytonsångare på Malmö Opera. I konserten medverkar även
sopranen Sabina Bisholt som 2019 sjunger Mimis roll i La Bohème på Kungliga Operan, där hon
även gör Micaelas roll i Carmen. Sommaren 2019 gör hon Paminas roll i Trollflöjten i Opera på
Skäret. En ung, lovande sångare från Bollnäs Estetiska Gymnasium medverkar. Sångarna
ackompanjeras av musikdirektör Lennart Eng och Bollnäs Estetiska duktiga eldsjäl Lena Rieback
på flygel. Presentatör är Stefan Olmårs, sekreterare i Jussi Björlingsällskapet.
Vi besöker UNESCOs Världsarv Hälsingegårdar. Hälsinglands sköna natur bjuder på sinnliga
upplevelser och tillsammans ser vi några av de allra vackraste Hälsingegårdarna i trakten med
granna förstukvistar och allmogemåleri. Vi gör även en utflykt i Voxnadalen till landskapets mest
imposanta gårdar, högklassiga allmogebebyggelse och sekelskiftesarkitektur samt besöker
Edsbyns muséum. Vi bor bekvämt på Scandic hotell i Bollnäs. Vår ciceron är Niklas Lindblad.
Dag 1. Stockholm – Världsarvet Hälsingegårdar – Konsert
Buss avgår från Cityterminalen kl. 10.00 och vi gör ett fikastopp på vägen. Vid ankomst i Bollnäs
checkar vi in i våra rum och träffas sedan i hotellets restaurang för en gemensam lunch. Vi möts
sedan av våran lokalguide Elisabeth Eriksson som kommer att guida oss runt Hälsingegårdarna. I
Voxnabruks kyrka är det sedan dags för konsert och efteråt bjuds vi på en buffé på Voxnabruks
Herrgård där vi får njuta av inspelningar med Jussi Björling i en “Önskekonsert”.
Dag 2. Voxnabruk – Stockholm
Efter frukost åker vi till Voxnabruks Herrgård, där tidskriften Operas chefredaktör Sören Tranberg
samtalar inför publik med sångarna om deras karriärer. Samtalet övergår lämpligt nog till att prata
om Rolf Björling, med fina ljud-illustrationer. Före lunch sker en rundtur ”I Björlingars spår”, där
Voxnabruks stolta historia och samband med familjen Björling visas. Efter gemensam på
Voxnbruks Herrgård besöks Edsbyns Museum och utställningen om naivisten Lim-Johan, av
vilken en del verk visades på 2018 års konstblennal i Sao Paulo (besökt av 736000 personer) i
Brasilien. Resan avslutas med besök hos Stefan Olmårs från Jussi Björlingsällskapet där han visar

oss de vackra väggmålningarna i sitt föräldrahem i Alfta. Återresa till Stockholm, beräknad
ankomsttid till Cityterminalen är kl. 19.30.
RESFAKTA
2 dagar * 8-9 juli 2018
Pris per person: 3990:För enkelrum tillkommer 495:Medlemmar i Jussi Björlingssällskapet har 300:- rabatt
I priset ingår: bussresor, en natt på hotell, del i dubbelrum, en frukost, två luncher, en
buffémiddag, konsertbiljett, visningar och entréer enligt programmet, ciceron.
Vi reserverar oss för pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag. För resans
genom förande erfordras 25 deltagare. Resevillkor enligt FAVORITRESORs hemsida www.favoritresor.se

FAVORIT Kultur och Temaresor AB
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm, 08-660 18 00, info@favoritresor.se, www.favoritresor.se

