
Folkets Hus och Parkers Jenny Lind-stipendium fyller 50 år – firas med en
jubileumskonsert 8 maj på Kungliga Operan
Sedan 1965 har Folkets Hus och Parker delat ut Jenny Lind-stipendiet till kvinnliga sångstuderande. Stipendiet är ett steg på
vägen för en ung talang som vill göra karriär inom sången. I stipendiet ingår att göra konsertturnéer i Sverige och USA samt en
prissumma på 40 000 kronor. 

- Jenny Lind-stipendiet gav mig, förutom ära och prestige, erfarenheten att få möta det riktiga livet som sångerska; sätta ihop konsertprogram,
resa runt på turné och hålla mig frisk. Jag fick också träffa publik och nya människor på och bakom scenen, säger Elin Rombo, hovsångerska,
stipendiat 1999.

Medverkande vid jubileumskonserten:

Elin Rombo, sopran, hovsångerska, stipendiat 1999

Paulina Pfeiffer, sopran, stipendiat 2007

Susanna Stern, sopran, stipendiat 2008

Astrid Robillard, mezzosopran, stipendiat 2010

Sara Swietlicki, sopran, stipendiat 2015



Jens Persson, baryton och Tobias Westman, tenor.

Samuel Skönberg, ackompanjerar på piano.

Konferencier är Pekka Heino.

Vid konserten spelas verk från Jenny Linds repertoar och tid, bland annat av Rossini, Bellini, Mozart och Mendelsohn.

Om Jenny Lind - Sveriges första stora musikexport

Den svenska näktergalen har hon kallats, Jenny Lind. 1844 gästspelade hon i Berlin och lade då grunden för sin världsberömmelse. 1850-51
genomförde Jenny Lind en stor konsertturné i USA, inbjuden av managern och cirkusdirektören P T Barnum. I en artikel från 1876 förklaras
hennes storhet med att hon lyckades kombinera en fulländad sångarförmåga med en mångsidig dramatisk talang och en själfullhet som tycks
passat både vissång och opera.

Stipendiet härstammar från Bridgeport, USA, där man varje år håller en festival till cirkusdirektören Barnums ära. Under denna festival delas
sedan 1949 ett Jenny Lind-stipendium ut. På sextiotalet reste dåvarande folkparkschefen Olle Johanneson till Bridgeport och därifrån tog han
med sig idén om en svensk Jenny Lind. Sedan 1965 har den svenska Jenny Lind-stipendiaten gjort en konsertturné i USA, som avslutas på
Barnum festival i Bridgeport, där även den amerikanska Jenny Lind deltar.

Var: Kungliga Operan, Guldfoajén

När: fredag 8 maj klockan 19.00. Insläpp från 18.00

För biljetter: http://www.operan.se/sv/Var-repertoar/20142015/Jenny-Lind---Stipendiekonsert/

För mer information om Jenny Lind-stipendiet: http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Utmarkelser/Jenny-Lind/?tab=Interest

Konserten görs i samarbete med Kungliga Operan och Riksteatern. Samt med stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

För ytterligare information kontakta:

Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker

Telefon: 070 682 33 35, 08 452 25 13

e-post: anna.engstrand@fhp.nu

Om Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets
Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och
möten. www.fhp.nu


