
Vårregnets och Vårvindens kulturgrupp 

Välkommen  
till kulturgruppens första 
aktivitet efter pandemin!

Vi i Vårregnets och Vårvindens gemensamma kulturgrupp är glada över att 
äntligen kunna erbjuda en föreställning på Malmö Opera efter alla dessa 
månader av försakelser på det kulturella planet. Som vanligt subventioneras 
priset av våra respektive bostadsrättsföreningar.

Vi har med tanke på pandemins utveckling valt en av de sista föreställnings-
dagarna.

Kan detta vara en lämplig julklapp?

The Sound of Music
den 23 januari 2022

The Sound of Music är världens kanske mest kända musikal,  älskad av 
generationer. Med sina många välkända hits är det en berättelse för alla åldrar 
om musikens glädje, om att hitta sin väg i livet och att våga stå upp mot 
orättvisor. 

På ytan kan The Sound of Music verka vara en söt bagatell, en musikal om en 
bekymmerslös ung kvinna som är lite för sprallig för klosterlivet och i stället 
vinner en mans hjärta med hjälp av sång och musik. Men The Sound of Music 
är mycket mer än så.  

Våren 
2022
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Historien handlar i botten om människovärde och att våga stå upp mot 
orättvisor. Marias revolt skyms måhända av att den sker med hjälp av musik 
och glädje, men hon följer alltid sitt hjärta och går sin egen väg. Hon har svårt 
för klostrets strikta rutiner och gör allt för att sätta stopp för Georg von Trapps 
hårda disciplin. Hon tvekar inte heller att sluta upp bakom Georgs aversion mot 
nazismens förtryck. 

Datum Söndagen den 23 januari 2022

Tider Avfärd från Vårvädersvägen kl 15.10
Föreställningen börjar kl 16.00

Pris 475 kr för vuxna, 300 kr barn och ungdom till och med 
26 år och studerande oavsett ålder med CSN-kort eller 
Mecenatkort.

Vi förutsätter att du som anmäler dig är vaccinerad 
så att vi alla kan känna oss säkra både i bussen och 
på operan. Detta är extra viktigt eftersom många av 
oss är lite äldre.

Detta gäller ....

 Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 november 2021, först till 
kvarn om platserna inte räcker …

 Anmälan ska lämnas i brevlådorna på vicevärdskontoren för Vårregnet 
resp Vårvinden.

 Bekräftelse på att plats reserverats lämnas senast söndagen den 
         28 november

 Gäster kan tas med i mån av plats (en gäst per hushåll) 

 Anmälan är bindande och betalning ska göras i förskott senast den 
         2 december enligt anvisningar på bekräftelsen

 Beställd plats tas ej tillbaka oavsett skäl (sjukdom etc). Du får däremot 
lämna över din plats till annan medlem i föreningarna

Välkommen med Din anmälan!

För Brf Vårregnet                                     För Brf Vårvinden

Marie Björklund   Margaretha Lindelöf      Tilly Ajger
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                          ANMÄLNINGSTALONG

The Sound of Music den 23 januari 2022

Antal platser till vuxna boende i föreningen 

Antal platser till barn t o m 17 år

Antal platser till ungdom t o m 26 år  

Antal platser till studerande oavsett ålder 
med CSN-kort eller Mecenatkort

I mån av plats önskas plats till en gäst

Om jag inte kan ta med en gäst, önskar jag
avstå från min biljett

________________________________________________________________
Namn  (texta, tack!)                                                                

________________________________________________________________    
Adress inkl antal trappor  
                                            
________________________________________________________________
Endast för boende i Vårvinden - Lägenhetsnummer  

Telefon _________________________________________________________

E-post __________________________________________________________

Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 november 2021.
Anmälan lämnas till vicevärdskontoren för Vårregnet resp Vårvinden. 

Obs! Anmälan är bindande.

Datumdå du lämnar din anmälan   _________________
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