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Aktivitetskalender
• 30. januar - 2. februar 2010 

Operatur til Paris 
Bellini: Søvngængersken 
Massenet: Werther

• 4. februar 2010, kl. 19 
Om Idomeneo  
Brobjergskolen

• 10. februar 2010, kl. 19 
Møde med David Danholt 
Brobjergskolen

• april 2010 
Operatur til Valencia 
de Falla: La vida breve 
Mascagni: Cavalleria Rusticana
Verdi: La Traviata

• 5. maj 2010, kl. 19 
Italienske romancer 
Helsingør Theater 
Den gamle By, Århus

Om at være sanger...
Siden sin afgang fra Operaakademiet i 2005 har han været 
travlt beskæftiget. Han har sunget koncerter i bl.a. Tivolis 
Koncertsal, Århus Festuge, og Thomas-Kirche i Leipzig og 
han har været engageret til talrige operaopførelser på bl.a. 
Det Kongelige Teater, Rialtoteatret, Musikdramatisk Teater 
og - sidst men ikke mindst - på Den Jyske Opera, hvor han 
har sunget tenorroller i bl.a. Elskovsdrikken, Tryllefløjten, Den 
flyvende Hollænder, Faust og La Traviata, og er nu i gang med 
at indstudere titelrollen i Idomeneo. I sommeren 2010 kan han 
opleves i Tryllefløjten ved Skt. Margarethen Festspillene og i 
partiet som SS-officer i The Passen-
ger ved Bregenzer Festspiele, begge i 
Østrig. Han modtog Léonie Sonning 
Musikfonds stipendium i 2005, det 
nyindstiftede Hans Voigts Mindele-
gat i januar 2008, Musikanmelder-
ringens Kunstnerpris i august 2008 
og Reumerts Talentpris i foråret 
2009.

Denne travle, talentfulde herre 
er tenoren David Danholt, som 
midt i turnéen med Mozarts opera 
var villig til at møde foreningens medlemmer og fortælle om 
sin karriere som sanger og om sangeruddannelse.

Mødet med tenoren finder sted onsdag 10. februar kl. 
19 i mødelokalet på Brobjergskolen, lok. 104 i stueetagen.

Om Idomeneo

Den Jyske Operas forårsforestilling er som bekendt Idomeneo. 
Dette klassiske drama er fyldt med æstetik, smukke arier og 
stemningsfulde kor. Det er en voldsom historie om forbudt 
kærlighed, nådesløse dilemmaer og om kamp på liv og død. 
Mozarts musik til operaen anses for at høre til mesterens 
ypperste frembringelser, og den mytologiske og stærkt dra-
matiske fortælling forløses i denne nyproduktion af erfarne 
Klaus Hoffmeyer, flankeret af Birgitte Melentin og Jesper 
Kongshaug, der står for hhv. scenografi og lysdesign. Der er 
god grund til at forvente en stor teateroplevelse.

I den anledning inviterer vi medlemmerne til et causeri 
om komponisten og hans værk. Vi har igen allieret os med 
musikpædagog og foredragsholder Gunna Knudsen, for når 
det drejer sig om Mozart, kan vi ikke finde en bedre fortæller 
end hende. Efter de meget spændende foredrag om Don Gio-
vanni, Figaros Bryllup og Tryllefløjten ved tidligere opførelser 
kommer Gunna og underholder os med sin fortælling om Ido-
meneo som finder sted torsdag 4. februar kl. 19 i mødeloka-
let på Brobjergskolen, lok. 104 i stueetagen, bygning A.

Har man endnu ikke sikret sig billet til Idomeneo, kan 
Musikhusets Billetsalg kontaktes på tlf. 8940 4040.

Også denne gang følger vi op på Den Jyske Operas Idomeneo-
forestillinger med et tilbud om en komplet indspilning af Mozarts 
mesterværk på CD og DVD. 

Luciano Pavarottis eneste Mozart-rolle var titelrollen i netop  
Idomeneo. Han har indspillet den for DECCA med Wiener Fil-
harmonikerne under Sir John Pritchard. Hans solistkollegaer 
var Lucia Popp, Edita Gruberova, Agnes Baltsa og  Leo Nucci. 
Vi tilbyder denne CD-indspilning for 200 kr., langt under nor-
malprisen, der er på 259 kr. 

Pavarotti har også optrådt i Idomeneo på Metropolitan Ope-
raen i New York. Der findes en optagelse derfra på DVD med ham 
samt Ileana Cotrubas, Hildegard Behrens, Frederica von Stade og 

John Alexander. Denne indspilning kan erhverves for 220  kr.  mod normalprisen på 279 kr.
Alternativt kan vi tilbyde en aktuel, meget spændende DVD-optagelse fra Bayerische Staats-

oper i München med Pavol Breslik, Juliane Banse, Annette Dasch og John Mark Ainsley under 
kyndig ledelse af Kent Nagano.  Denne udgave kan købes for 200 kr. (normalprisen er 259 kr.).

Indspilningerne kan bestilles på servicekuponen eller direkte på nettet. De kan afhentes til for-
eningsarrangementerne på Brobjergskolen den 4. og den 10. februar. Indspilningerne kan også fås 
tilsendt med posten mod et forsendelsesgebyr på 25 kr. pr. enhed. Bestillingsfristen udløber den 
31. januar. Alle ordrer skal forudbetales.

Mozarts Idomeneo 
på CD og DVD



Koncert med italienske romancer

Vi inviterer medlemmerne på en musikalsk rejse 
tilbage til det gamle Italien. Her fandt komponister, 
musikere, kunstmalere, digtere og adelige familier 
sammen i private saloner til intime aftenskoncerter, 
de såkaldte Serate Musicali. Disse koncerter kulmine-
rede i slutningen af det 19. århundrede, og var et af de 
mest betydningsfulde samlingspunkter for selv store 
komponister som Rossini, Bellini, Donizetti, Tosti, 
Leoncavallo, Mascagni, Verdi og Puccini. 

Vi forsøger at genskabe stemningen fra de private 
musiksaloner ved koncerten L’anima sogna (Sjælen 
drømmer) med italienske romancer fra belcanto til 
verisme. Vi har allieret os med den dansk-italienske 
duo, sopranen Camilla Illeborg og pianisten Guido 
Galterio, som siden 2001 har dedikeret sig til det 
store, men nu sjældent hørte repertoire af romancer 
og sange, komponeret netop til private saloner. De to 
kunstnere har musiceret ved anerkendte festivaler og 
koncertrækker over hele Europa: Festival Nuova Con-
sonanza i Rom, Torino Classica, Liederkreis i Spanien, 
Licht der Hofnung i Tyskland, Festival Musique et Patri-
moine en Flandre i Frankrig, Ålborg Operafestival m.m.

Det stemningsfulde Helsingør Theater vil danne 
rammen om koncerten med Illeborg/Galterio, som 
finder sted onsdag 5. maj 2010 kl. 19. Billetter til 
koncerten kan bestilles på den vedlagte serviceku-
pon eller på hjemmesiden på nettet. Prisen er 120 kr. 
og omfatter også et trykt koncertprogram. Billetpro-
grammer udleveres ved indgangen til teatret.

Bidrag til studielegat
Efter en kortvarig stagnation, 
har indsamlingen af midler til 
foreningens studielegat, som 
med passende mellemrum 
uddeles til en ung, talentfuld 
sanger, nærmest eksploderet. 
I december måned alene har 
vi modtaget over 4.000 kr., så 

vores sparegris p.t. indeholder 20.670 kr.  Vi takker for 
alle bidragene. 

Vi fortsætter indsamlingen i 2010. Ønsker man at 
støtte projektet, kan bidragene - store som små - fort-
sat indsættes på foreningens konto i Danske Bank reg.
nr. 4629 kontonr. 4801 501 680 (mærk: Studielegat) eller 
sendes på en check til foreningens postadresse: Post-
boks 33, 8330 Beder.

Nyt medlemskort 2010
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. 

Så er den gal igen...
Vi har skrevet om problemet mange gange, men vi er nødt til at 
gøre det igen. Vi modtager nemlig fortsat mange overførsler til 
foreningens bankkonto uden den fornødne indbetaleridentifi-
kation. Helt galt går det nu ved årsskiftet pga. kontingentforny-
elser og tilmeldinger til det populære nytårstaffel. Angivelser 
som nytårstaffel, kontingent eller sågar overførsel er helt ubru-
gelige - vi vil heller vide hvem der sender os penge. Derfor en 
lille bøn: angiv venligst altid medlemsnummeret og efternav-
net ved alle bankoverførsler. Og måske også et enkelt ord om, 
hvad betalingen omhandler.  Man behøver ikke at være særlig 
kreativ: en reference i stil med: 1999 Sillasen, taffel er fyldestgø-
rende. Ellers er det uhyre vanskeligt, og meget ofte helt umuligt 
for os at spore indbetaleren gennem banksystemet.

Også de modtagne servicekuponer er meget ofte mangel-
fulde - ca. en tredje del af dem mangler enten medlemsnum-
mer, navn eller adresse. Vi skal derfor bruge oceaner af tid på 
at identificere medlemmet i stedet for blot at registrere ordren 
i systemet. Vi beder alle medlemmer, der benytter serviceku-
poner om omhyggeligt at udfylde alle relevante felter inden de 
afsendes til foreningen. 

Åben prøve på Idomeneo
Vi fortsætter traditionen med åbne prøver på Den Jyske Operas 
forestillinger. 

Åben prøve på Idomeneo finder sted onsdag 3. februar i 
Musikhuset Århus. Arrangementet begynder kl. 10.45 med kort 
introduktion i foyeren. Vær opmærksom på, at vi samles ved ind-
gangen til den nye Koncertsal i Skovgårdsgade 2C. Selve prøven, 
der varer indtil kl. ca. 12.30, foregår i Store Sal. Vi møder premiere-
holdet: Niels Jørgen Riis, Klara 
Ek, Ingela Brimberg, Andrea Pel-
legrini og Ole Hedegaard.

Arrangementet er gratis og 
der kræves ingen tilmelding 
- alle, der ønsker at overvære 
prøven, mødes blot i Musikhuset 
den dag.

Idomeneo får premiere 
fredag 5. februar 2010 kl. 19.30. 
Øvrige spilledatoer i Musikhuset 
Aarhus er: lørdag 6. februar kl. 15 
samt torsdag 11. februar og fredag 12. februar, begge dage kl. 19.30. 
Straks efter tager forestillingen på turné, der varer til og med 24. 
marts.

DVD med Idomeneo fra München


