Operainitiativets Julbrev 2010
Kära Vänner och Grundare
Operakonsten upplever en märkbar breddning av sin publik till följd av den digitala tekniken som gör det möjligt att uppleva de ”stora” operaföreställningarna från världens scener hemma i Folkets Hus eller på kvartersbiografen.
Operakonsten värvar nya anhängare inom nya befolkningsskikt på ett sätt som inte kunde anas på den tid denna
konstart var definierad som ett nöje för den bildade medel- och överklassen. Det byggs följdriktigt nya operahus på många
platser på vår jord och redan nu är mer än hälften av alla operahus tillkomna efter 1960-talet.
Operainitiativet vill vara en fackla för denna utveckling och arbetar vidare för att Sverige skall återta sin plats bland de
stora operanationerna och förverkliga drömmen om ett modernt musikens hus i Stockholm. Det demokratiska argumentet
för en satsning bara växer.
Operainitiativet har under året byggt vidare på sitt kontaktnät och fått fruktbara nya kontakter. Till de väsentliga hör den
nya ledningen för Stockholms Handelskammare som inser den stora betydelsen av att Stockholm förstärker sin attraktionskraft i en på alla områden starkt konkurrerande omvärld.
Till det positiva under året hör också att (FP) som första riksdagsparti tar upp frågan om nytt operahus i sitt partiprogram. I Riksdagen interpellerade Börje Vestlund (S) nyligen i frågan och fick ett svar av kulturministern som - utan att ge
några löften om ett nytt hus – ändå underströk alliansregeringens ambitioner att aktivt spåra utvecklingen av en för nationen betydelsefull konstform.
Operainitiativet som startades 2008 går in på sitt tredje verksamhetsår under en förhoppningsvis stabilare makroekonomisk situation. Det kan skapa utrymme för att bygga entusiasm kring det Nya Sverige, en mångkulturell, tolerant samhällsmodell med starkt kulturell identitet.

God jul och Gott nytt år!
Bästa hälsningar,
Fred Wennerholm
Operainitiativet vill tacka:
Jacob Wallenbergs stiftelse (särskilda fonden)
Kjell och Märta Beijers stiftelse
Setterwalls advokatbyrå
Bli medlem i Operainitiativet och ta gärna med dig dina vänner!
Gå in på www.operainitiativet.se
Välj ”Stöd Operainitiativet” och följ instruktionerna.
En ny funktion är möjligheten att betala via faktura, vilket vi upplevt som önskvärt.
Vid frågor kontakta: info@operainitiativet.se
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