Gå dit på kvällen!
En föreställning väntar! Ta ett glas vin med tilltugg
under pausen eller bara njut av utsikten över Stockholm. Allt är väl genomtänkt och dimensionerat. Det
minnesvärda blir föreställningen, inte köerna.
Husets hjärta är förstås den stora scenen. Det finns
också mindre scener, bland annat en för barn och
ungdom.
Gå dit på dagen!
I entrén kan du köpa musik, filmer, böcker, affischer,
vykort och program. Du kan besöka biblioteket eller
titta på utställningar. Du kan ta en matbit eller en kopp
kaffe.

Platsen är en av Stockholms vackraste.
Den ligger vid inloppet till Stockholm vid Fåfängans
fot inte långt från Slussen – den så kallade Masthamnen.
2020 kan Sveriges nya nationalscen stå färdig.
Med din hjälp!

Det finns drömmar och visioner om ett nytt
operahus i Stockholm.
Vi kan presentera mer än en vision, ett
detaljerat förslag! En ny nationalscen med
arbetsnamnet Projekt MasthamnsOperan.
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På sommaren kan du sitta utomhus på den stora, i
berget insprängda, amfiteatern med en picknickkorg
och lyssna på musik eller se en föreställning. Eller
varför inte njuta av en konsert uppe på takterrassen.
Överallt pågår en sjudande konstnärlig verksamhet.

Funktionen har skapat formen.
Ulf Hedberg och Gunnar Steneby har ritat ett hus
inifrån och ut. De har utgått från de krav som ställs
på ett modert musikteaterhus. Därför har funktionen
blivit viktigare än ett spektakulärt skal.
Nationalscenen blir ett levande hus som är öppet
och välkomnande för alla, hela dagen och året om,
dimensionerat för många aktiviteter och med maximal flexibilitet.
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Den stora restaurangen högst uppe i huset har en
svindlande utsikt över Stockholm. Intill restaurangen
finns ett showroom där man kan ordna seminarier
och konferenser.

Med ny digital teknik skapas möjligheter till liveutsändningar.

Utsikt från prins Eugens Waldemarsudde

Genom att bli medlem stöder du projektet och den
ideella föreningen MasthamnsOperan.
Organisationsnummer: 802454-0224

Medlemsavgift för 2018

Privatperson under 30 år:
50 kr
Privatperson 30 år och äldre:
100 kr
Par och sammanboende:
150 kr
Juridisk person:
2 000 kr
Avgiften betalas in till bankgiro 680-1963.
Glöm inte att ange namn och adress (helst e-post)

KONTAKTER
Hemsida:
E-post:
Postadress:

www.masthamnsoperan.se
info@masthamnsoperan.se
Masthamnsoperan ideell förening
c/o Hedberg
Frejgatan 41
131 49 Stockholm

Ett ypperligt läge!
Från Slussen räknat ligger Masthamnen lite närmare
än Skansen, Gröna Lund och Vasamuseet. Berwaldhallen ligger längre bort. Tekniska Museet, Sjöhistoriska Museet och Filmhuset på närmast dubbla avståndet.
Bussar till Nacka och Värmdö passerar på gångavstånd.
Den planerade förlängningen av Tvärbanan passerar
också Fåfängan och hamnar på samma gångavstånd
som bussarna.
Tunnelbanan ut mot Nacka kommer att öka tillgängligheten.
Det finns gott om parkeringsplater för bussar och bilar.
Och vore det inte attraktivt med en båttur till Masthamnen från Nybrokajen, Grand Hotel eller Slussen?
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MASTHAMNEN

Förslag till ny nationalscen för opera, balett och musikteater

MasthamnsOperan är en ideell förening vars ändamål är att verka för att en ny nationalscen för opera, balett och musikteater ska byggas i Stockholm.
Föreningen ska genom opinionsbildning verka för att
ett förslag till ny nationalscen med placering i östra
delen av Masthamnen, vid Fåfängans fot i Stockholm
utvecklas och leder fram till ett förverkligande.

masthamnsOperan

Bli medlem!

