
nyhedsbrev
Aktivitetskalender
• 12. januar 2008, kl. 13 

Nytårstaffel 
Matematisk Institut 
Århus Universitet

• 23. januar 2008, kl. 19 
Møde med Elisabeth Linton 
Brobjergskolen

• 30. januar 2008, kl. 10.45 
Gounod: Faust - åben prøve 
Musikhuset Aarhus 
Store Sal

• 19. februar 2008, kl. 19 
Natalie Dessay - portræt 
Brobjergskolen

• 23.-25. februar 2008  
Operatur til Hamburg 
Mozart: Tryllefløjten 
Strauss: Arabella

• 8. marts 2008, kl. 12 
Lehàr: Den glade enke 
Det Kongelige Teater 
Operaen på Holmen

• 15. marts 2008, kl. 20 
Dvorák: Rusalka 
Det Kongelige Teater 
Operaen på Holmen

Puccini-festival i Toscana 

Vi glæder os til at tilbyde medlemmerne en 
sommerrejse til den verdensberømte Puccini-
festival. Vi vil opholde os i den del af Italien, 
hvor Puccini har levet det meste af sit liv, nemlig 
i byen Torre del Lago, ved Toscanas middelhavs-
kyst. Vi bliver vidner til en af festivalens største 
begivenheder i de seneste år - indvielse af den 
store flotte friluftsscene, smukt beliggende 
ved søen Massaciuccoli, hvor vi kommer til at 
nyde nogle herlige sommeraftener til Giacomo 
Puccinis pragtfulde musik - der er nemlig tre 
Puccini-operaer på programmet: Tosca, Turan-
dot og det uhyre sjældent opførte, men bestemt 
se- og høreværdige ungdomsværk Edgar. 

Vi skal bo på det centraltbelligende ****Hotel 
dei Cavalieri i Pisa, som i sig selv er en rejse værd. 
Igen har vi allieret os med den fremragende 
guide, journalisten Charlotte Sylvestersen, som 

begejstrede alle på sidste års jubilæumstur til 
Milano og Torino.  

Turen vil være af 5 dages varighed fra tors-
dag 7. august til og med mandag 11. august 
2008 og foregår med fly fra Hamburg. Rejsens 
pris udgør 9.450 kr. og omfatter flybillet Ham-
burg-Pisa t/r, bustransport Århus-Hamburg t/r, 
bustransfer mellem Pisa-lufthavnen og hotellet, 
4 overnatninger i dobbeltværelse med morgen-
mad samt 3 operabilletter i de bedste priskate-
gorier. Tillæg for enkeltværelse er 980 kr. 

Alternativt arbejder vi på at gennemføre 
rejsen fra Billund Lufthavn. I så fald vil turen 
vare 6 dage, afrejsedagen vil ske om onsdagen 
6.08 og prisen vil være ca. 450 kr. højere. 

Vi planlægger også nogle supplerende arran-
gementer under opholdet i Italien såsom guidet 
rundtur i Pisa samt udflugter til Siena og Lucca, 
alle med frokost. Disse arrangementer bestilles 
senere og betales særskilt. 

En bindende tilmelding til turen skal fore-
tages på servicekuponen eller via bestillingsku-
ponen på vores hjemmeside. Fristen er fredag 
25. januar og depositum er 3.000 kr. pr. person. 
Alle tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge, 
de ankommer. Kun hvis turen overtegnes i løbet 
af få dage, afgøres deltagelsen ved hjælp af lod-
trækning. Snarest efter fristens udløb udsender 
vi bekræftelse på deltagelse i turen samt yderli-
gere information om restbetaling. 
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Rusalka i Operaen på Holmen
Dvoráks vidunderlige eventyropera Rusalka (den med Sangen 
til Månen) er sæsonens sidste billettilbud til medlemmerne. 
Gitta-Maria Sjöberg synger titelrollen, Johnny van Hal er prin-
sen og Tina Kiberg den fremmede prinsesse. Operaen iscene-
sættes af Richard Jones, der i de sidste ti år har markeret sig 
som en visionær iscenesætter i verdens førende operahuse. 

Bestyrelsen har købt 40 billetter i den bedste prisgruppe 
til lørdag 15. marts 2008. Billetprisen er 630 kr. inkl. grupperabat på 10% og salgsgebyrer. 

Billetterne kan inden torsdag 31. januar bestilles på den vedlagte servicekupon eller på vores 
hjemmeside på internettet. Bestillingerne ekspederes i den rækkefølge, de indkommer. Vi sender 
billetterne med posten straks efter bestillingfristens udløb.

Vidste du, at...
... verdens første ope-
rahus var Teatro San 
Cassiano i Venedig. 
Huset blev åbnet for 
publikum i 1637. Ver-
dens ældste fungeren-
de operahus er Teatro 
di San Carlo i Napoli 
(1737). Det yngste ope-
rahus i verden er der-
imod Ellie Caulkins 
Opera House i Denver, 
USA. Det blev indviet 
10. september 2005.

Stadig 5 billetter til Den glade Enke
Det er fortsat muligt at bestille billetter til Den Glade Enke i Operaen på Holmen (8. marts 2008 kl. 
12). Vi kan muligvis returnere de resterende billetter mod et klækkeligt gebyr på 30 kr. pr. billet. 
Denne udgift vil vi helst være foruden, da den unødigt kommer til at belaste foreningens budget. 
Derfor beder vi medlemmerne om hjælp med afsætning af de sidste billetter. Nu kan man bestille 
billetter og invitere familiemedlemmer, naboer eller gode venner i teatret - også selvom man ikke 
selv har lyst til at opleve forestillingen.



Arrangementer omkring Faust
I anledning af Den Jyske Operas 
opførelser af Gounods opera Faust 
inviterer vi medlemmerne til to 
arrangementer.

Onsdag 23. januar 2008 kl. 
19 er der et møde med forestillin-
gens instruktør Elisabeth Linton, 
der kommer og fortæller om sit 
arbejde med operaen. 

Elisabeth Linton er uddannet på Statens Teaterskole i 
København som sceneinstruktør med opera som speciale. 
Hendes tidligere opgaver for Den Jyske Opera var Niels Mar-
thinsens Skriftestolen i 2006 samt Eugen Onegin i 2003, for 
hvilken hun modtog Reumerts talentpris. Hun har iscenesat 
både opera og drama for bl.a. Det Kongelige Teater, Malmö 
Musikteater, Theater Lübeck, Den Fynske Opera og Aalborg 
Teater. Hun har desuden undervist både på Operaakademiet 
og Statens Teaterskole. Blandt kommende projekter er Den 
flyvende hollænder på NorrlandsOperan og Romo og Julie på 
Vadstena Akademien. 

Møde med instruktøren vil foregå på Brobjergskolen (byg-
ning A, lokale 104 i stueetagen). 

Onsdag den 30. januar 2008 er der åben prøve, som 
finder sted i Musikhuset Aarhus. Arrangementet begynder i 
foyeren kl. 10.45 med en kort introduktion. Selve prøven, der 
varer indtil kl. ca. 12.30, foregår i Store Sal. Det bliver en orke-
sterprøve med kor og sangere. Arrangementet er gratis og der 
kræves ingen tilmelding - alle, der ønsker at overvære prøven, 
mødes bare i Musikhuset den dag.

Natalie Dessay - et portræt
Kender du Natalie Dessay? Ellers er 
det på tide. Franskmændene elsker 
hende, for hun er en af deres egne og 
en af de bedste sopraner, den stolte 
kulturnation endnu har fostret. Den 
store operaverden uden for Paris og 
Lyon dyrker hende også. 

Vi vil præsentere denne charme-
rende sangerinde gennem en række af hendes bedste roller 
såsom Zerbinetta (Ariadne på Naxos), Nattens dronning (Tryl-
lefløjten), Olympia (Hoffmanns Fortællinger), samt Manon og 
Lucia. Optagelserne vises på storskærm. Fremvisningen finder 
sted tirsdag 19. februar 2008 kl. 19 på Brobjergskolen, 
lokale 104 i stueetagen i bygning A.

Faust på CD og DVD
Vi følger op på Den Jyske Operas Faust-forestillinger med et 
tilbud om en komplet indspilning af Gounods opera på CD 
og DVD. 

Den historiske CD-indspilning (fra 1949) er med Georges 
Noré, Huguette Saint-Arnaud, Roger Rico og Roger Bourdin. 
Royal Philharmonia Orkester og Kor er dirigeret af Thomas 
Beecham. Den kan erhverves for 80 kr. . 

DVD-optagelsen til 220 kr. (mod normalprisen 299 kr.) 
stammer fra Statsoperaen i Wien og har Francisco Araiza, 
Gabriele Beñackova og Ruggiero Raimondi på rollelisten. 
Den er instrueret af den engel-
ske film- og teaterinstruktør Ken 
Russell.

De bestilte indspilninger kan 
afhentes til foreningensarran-
gementer på Brobjergskolen (23. 
januar) eller Musikhuset (åben 
prøve 30. januar). Indspilningerne 
kan også bestilles til forsendelse 
med posten mod et forsendelses-
gebyr på 25 kr. Bestillingsfristen 
udløber den 20. januar. 

Nyt medlemskort 2008
Alle medlemmer, der har fornyet deres medlemskab, modtager 
et personligt medlemskort vedlagt dette brev. Mangler kortet, 
er kontingentet ikke betalt rettidigt - fristen for betaling udløb 
5. januar. Medlemmer, der har betalt kontingentet efter denne 
dato, vil modtage medlemskortet sammen med det næstkom-
mende nyhedsbrev, som sendes primo marts. Er kontingentet 
betalt men ikke registreret korrekt, meddel os venligst indbe-
talingsdatoen. Vi undersøger sagen og fremsender straks det 
manglende medlemskort. 

Betalingsreferencer
Vi modtager stadigvæk mange pengeoverførsler med 
mangelfuld betaleridentifikation. Angivelser som nyt-
årstaffel, Rusalka eller kontingent er utilstrækkelige. Vi 
vil meget gerne vide hvem der sender os penge. Derfor en 
lille bøn: anvend venligst altid medlemsnummer eller det 
fulde navn ved bankoverførsler. Ellers er det uhyre van-
skeligt, og meget ofte helt umuligt for os at spore betale-
ren gennem banksystemet.

Abonnement på KLASSISK
Vi har indgået en aftale med 
magasinet KLASSISK om et intro-
duktionsabonnement for vore 
medlemmer. Magasinet KLAS-
SISK bringer artikler om, hvad der 
rører sig i det klassiske musik- og 
koncertliv. I det nyeste nummer af 
KLASSISK kan man bl.a. læse et 
interview med Kasper Bech Holten 

(hvordan har han det med evigt og altid at skulle forsvare 
diverse moderne opsætninger af operaer), en artikel om buk-
seroller (hvad laver en mezzosopran i kjole - og hvidt), og om 
den danske sang i forbindelse med, at året 2008 er udråbt til 
at være ”Sangens År”. 

KLASSISK har i hvert nummer også et stort udvalg af 
anmeldelser af aktuelle CD og DVD udgivelser og en fyldig 
koncertkalender. Årsabonnement (4 numre) koster normalt 
219 kr. men medlemmer af Den Jyske Operas Venner kan 
bestille bladet for 175 kr.

Ring og bestil introduktionstilbuddet på telefonnummer 
29 90 95 71. Introduktionsrabatten gælder kun hvis man ikke 
har abonneret på KLASSISK indenfor de sidste 12 måneder.


