Kära iduneser!
Detta är årets sista programblad och nämnden vill
passa på att önska Er alla en Fröjdefull Jul samt ett
Gott Nytt År med många innehållsrika samkväm!

Nya Idun har fått en hemsida!
Anna Strååt är en av 20 ledamöter i Nya Iduns nämnd. Inte nog
med att hon är vice ordförande, hon är också synnerligen kunnig
när det gäller datorer. Tack vare henne kan Nya Idun nu stolt
presentera sin nya hemsida som är såväl innehållsrik som
estetiskt tilltalande. Anna presenterar själv sidan här nedan:
Nu finns Nya Iduns egen hemsida www.nyaidun.se Välkommen
att ta en titt! Det har varit en stor glädje för mig att bygga upp
den. Nu ska vem som helst kunna hitta information om oss. Jag
kommer där att fylla på med aktuella händelser och med
medlemmars egna hemsidor - för dig som har egen hemsida och
vill ha en länk dit från vår sida. Så skicka det ni vill få inlagt till
mig anna.straat@swipnet.se så för jag in det. Det går också bra
att maila direkt på hemsidan: posten går enbart till mig. För oss
själva har vi ett internt forum i den låsta medlemssidan. Där
finns i skrivande stund ännu inget, men det kommer inom kort.
Lösenordet dit är idunes2014
Anna Strååt

Publikt
Nya Idunesen Viktoria Borisova-Ollas verk ”Angelus”
framförs i Berwaldhallen tillsammans med andra verk:
torsdag 11 december kl 18 och
fredag 12 december kl 19.30
Sveriges Radios Symfoniorkester dirigeras av spännande
spanjorskan Joana Carneiro.
Viktorias ”Angelus”spelades förra våren av Kungliga Filharmonikerna.

Alice Tegnér-frimärke
Den 13 november lanserades två frimärken i valören 14 kr som
uppmärksammar 150-årsminnet av kompositören Alice Tegnérs
födelse.
Ny cd med Margareta Dellefors
Sterlings grammofonbolag lanserar nu en cd med musik från
Margareta Dellefors aktiva år som sångerska 1961 – 1972,
kallad LIMELIGHT – LIMESTONE: a singing journey med
musik av Wagner, Verdi, R.Strauss m fl. Den finns att köpa på
Konserthuset, på NK och på nätet.

Välkommen till JULFESTEN
på Piperska muren
söndagen den 11 januari 2015 kl 17
Vi inleder med mingel och ett glas mousserande vin i festliga
Oscarssalen. När vi intagit våra platser i Bankettsalen, en trappa
upp, underhåller traditionsenligt Nya Iduns Elitkör med julsånger under ledning och ackompanjemang av Irène
Mannheimer och alla gäster är välkomna att sjunga med.
Till middagen serveras som förrätt laxros med citron och kapris.
Varmrätten består av ankbröst med rödvinssky och röstipotatis.
Som desert får vi havtornspannacotta och kaffe/te. Ett glas rött
eller vitt vin serveras till maten. Ytterligare vin går att köpa för
65 kronor. Ta gärna med jämna pengar!
Kvällens underhållning blir:

”Opera Standup”
Djupt urringade operapärlor med djärva koloraturer och viga
punchlines av och med Charlotta Huldt och Majsan Dahling!
”Charlotta håller ställningen som ett fenomen i Operavärlden”
(Svenska Dagbladet). Efter att ha studerat opera i Köpenhamn,
London och Stockholm startade Charlotta tillsammans med sin
man SpaghettiOperan Regina. Pianisten Majsan Dahling har
varit hennes parhäst som enkvinnasorkester vid syntpianot i fler
än 600 föreställningar. Hon är också ofta anlitad av bl.a.
Confidencen, Vadstena - Akademien och Operahögskolan.

Julfesten är det tillfälle på året då vi får bjuda med gästande
systrar. Kostnaden är 490 kronor för Iduneser och 690 kronor
för gäster.
Anmäl Dig genom att sätta in avgiften på Nya Iduns
samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2, där pengarna måste finnas
senast 3 januari 2015. Ange både Ditt eget och Din gästs namn.
Ange också om det är någon mat Du eller Din gäst inte tål.
Antalet platser är begränsat. Aktuell rapport om platstillgång får
Du på Nya Iduns telefonsvarare 076.844 76 90. Observera att
det inte går att tala in något meddelande på detta nummer.
VIKTIGT! Vi vill inte att det ska stå platser tomma vid denna
fest om det finns medlemmar som står på väntelista. Det är
därför angeläget att Du ringer någon av kvällens klubbmästare
så fort som möjligt om Du måste lämna återbud.
Kommunikationer: Piperska Muren ligger på Scheelegatan 14,
ingång A, mittemot Rådhuset på Kungsholmen. För den som har
svårt att gå finns hiss vid ingången från Coldinutrappan 2.
Buss 40 och 52 stannar vid Rådhuset, buss 3 och 62 på
Kungsholmstorg. T-banans blå linje går till Rådhuset, uppgång
Bergsgatan.
Ansvariga klubbmästare:
Maria Benktzon, 073-817 1070
Erna Pettersson, 070-911 1929
Suzanne Unge Sörling, 070-316 73 90

Uppdatering av e-mejladresser!
Som många medlemmar märkt har påminnelser om samkvämen
skickats ut per mejl under hösten. Tyvärr har dessa mejl inte nått
samtliga. Alla Iduneser har inte uppgivit sin mejladress, andra
har ändrat adress och glömt att informera Nya Idun. Efter det
senaste utskicket kom över 80 mejl i retur!
För att uppdatera mejlinglistan kommer jag att den 4 december
skicka ett mejl till samtliga Iduneser som jag har mejladress till.
Får Du detta mejl gör Du ingenting. Får Du inget mejl från
Nya Idun den 4 december, vore jag tacksam om Du
meddelar Din aktuella meiladress så snart som möjligt.
Tack på förhand för hjälpen!

carola.almqvist@gmail.com

För samtliga samkväm gäller:
Information om platstillgång
På Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90 lämnas automatiskt besked
om platstillgången till aktuellt samkväm. Bra att veta om du är ute i
sista stund med din anmälan. Observera att Du inte kan lämna
meddelanden på detta nummer!
Kom ihåg namnskylten!
Alla blir glada om du kommer ihåg din namnskylt!
Om du får förhinder
Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon avs klubbmästarna! Det
kan vara många som står på kö.
Vid återbud senast sista anmälningsdagen får du pengarna åter.
Specialmat
Är du allergisk eller behöver du av andra skäl specialmat var god
anmäl detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband med att
du anmäler dig!

Manusstopp
Sista dag för manus till nästa Programblad är 30 december 2014!
Välkomna med era bidrag!
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