Aktiviteter 2004
Småländska visor med Marie Länne-Persson från folkmusikgruppen Sågskära, söndagen
21 mars i Föreningslokalen. Arrangemanget bestod av två delar: I första delen sjöng och
spelade Marie för oss och i andra delen lärde hon ut visorna. Marie berättade även om
visorna - alla hade anknytning till Tolg. Det var inte helt enkelt att lära sig dem, men vi
sjöng och skrattade och hade en härlig kväll tillsammans. Vi var 25 stycken.

Den 24 april hade vi teaterföreställningen "55 minuter Elin Wägner". Det kom 49
besökare till Föreningslokalen för att se Mary-Lou Ward framföra den här mycket
uppskattade teatermonologen.

Den 9 maj var det dags för gökotta. Tidigt på morgonen var det samling vid gamla
kyrkogården i Tolg. 18 personer kom för att under Jonas Hedins kunniga guidning lyssna
till fågelsång i arla morgonstund.

Lotteri - "Kultur i Tolg" blev inbjudna, tillsammans med andra föreningar i Tolg, att ha ett
litet arrangemang av något slag under musikfestivalen Tolgstock. Vi valde att ha ett
lotteri där första vinsten var en trerättersmiddag tillagad i hemmet av kocken Mats
Rydberg. Vi sålde våra 200 lotter, hade en trevlig kväll och fick visa upp och prata om vår
förening.

Under hösten drog vi igång "Tema opera" och första arrangemang var:
Opera – varför det? Den 21 augusti kom Per-Erik Öhrn, chef för Drottningholms
Slottsteater och tidigare operachef vid Norrlandsoperan, och gav oss en personlig
introduktion till operakonsten utifrån sina erfarenheter som sångare, regissör,
översättare, operachef och lärare. Vi var 26 personer som samlats på Bodvinden i
Göpetorp. Per-Erik berättade kunnigt och underhållande och vi fick lyssna till valda delar
ur olika operor.

Den 11 september var det dags för teaterföreställningen "Villande mo". En pjäs skriven
av Mary-Lou Ward som även framförde denna tillsammans med operasångerskan Lena
Hoel. Det kom hela 82 besökare till Föreningslokalen. Villande mo är en pjäs med både
tal och sång och temat är sångerskan Christina Nilsson liv.

Den 3 oktober åkte 16 personer på operaresa till Malmö - en härlig upplevelse att
tillsammans njuta av Puccinins "Turandot". Före resan var det träff hemma hos Arne och
Anita Rydberg för att lyssna och förbereda sig inför operaupplevelsen.

