
nyhedsbrev

Aktivitetskalender
• 8. marts 2008, kl. 12 

Lehàr: Den glade enke 
Det Kongelige Teater 
Operaen på Holmen

• 12. marts 2008, kl. 19 
Orfeus i underverden 
Brobjergskolen

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

• 18. marts 2008, kl. 12 
Volapyk - børneopera 
Filuren, Musikhuset

• 29. marts 2008, kl. 11 
Generalforsamling 
Frichsparken

• 15. april 2008, kl. 19 
Møde med operachefen 
Brobjergskolen
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Volapyk - for børn og voksne
Efter succesen med den udsolgte og anmel-
derroste forestilling Jul på Slottet, byder Den 
Jyske Opera igen på en ny, dansk børneopera. 
Denne gang er det dog ikke en traditionel bør-
neopera men en opera, der udfolder sig gennem 
sang, musik, dans, film og interaktive video-
projektioner. Tilsammen danner disse elemen-
ter en finurlig, poetisk og sanselig fortælling for 
børn fra 4 år – og deres voksne. 

Volapyk er en musikalsk fortælling om en 
pige, der opfinder sin egen verden for at kunne 
leve i vores. Det er en forestilling for de mindste, 
der handler om sprog – helt uden sprog – om 

forandring og 
om at blive (lidt) 
større. Forestil-
lingen Volapyk er 
blevet til i sam-
arbejde mellem 
komponist og 
musiker Pierre 
Dørge, der bl.a. 
er leder af jazz-
orkesteret New 
Jungle Orchestra, 

instruktør og performer Birger Bovin og Birgitte 
Holt Nielsen  fra Den Jyske Opera. Scenografien 
og kostumerne til denne tankevækkende og 
intime turnéforestilling er skabt af kostumede-
signer og scenograf Tanja Bovin. 

Den Jyske Opera og vor forening indbyder 
medlemmerne og deres børn og børnebørn til 
et særarrangement, hvor vi udover at se forestil-
lingen også møder Birgitte Holt Nielsen, som er 
børneoperaproducent i Den Jyske Opera. Hun 
vil bl.a. fortælle om den kunstneriske proces 
med at udvikle koncepter og forestillinger for 
børn og unge. 

Arrangementet finder sted i Filurens Sal i 
Musikhuset Aarhus i påskeferien, tirsdag 18. 
marts kl. 12 (den oprindeligt annoncerede 
forestilling den 17. marts er nu udsolgt). 

Billetter kan købes i Musikhusets Billetsalg 
– tlf. 8940 4040. Billetpriser: 40 kr. (børn) og 
60 kr. (voksne) inkl. gebyr. Mht. til intern plan-
lægning, beder vi medlemmerne om at oplyse 
om antallet af voksne og børn, der ønsker at 
deltage i arrangementet. Dette kan gøres på den 
i brevet vedlagte servicekupon, pr. telefon eller 
via bestillingskuponen på vores hjemmeside på 
nettet. Man kan naturligvis også sende os en 
e-mail med oplysningen.

Orfeus i underverdenen 
Det musikalske sangerportræt af koloratursopranen 
Natalie Dessay, som for nylig blev præsenteret på et 
medlemsmøde, begejstrede medlemmerne meget. 
Især brudstykket fra Jacques Offenbachs udødelige 
operette Orfeus i underverdenen i en ustyrlig morsom 
opsætning fra Operaen i Lyon, vittigt instrueret af 
Laurent Pelly, blev modtaget med spontane klapsal-
ver fra forsamlingen. 

Vi har derfor besluttet at vise hele forestillingen 
på storskærm. Vi vil samtidig fejre 150-året for ope-
rettens uropførelse. Premieren fandt nemlig sted på 
Théâtre des Bouffes-Parisiens i 1858.  

Fremvisningen finder sted onsdag 12. marts 
2008 kl. 19 på Brobjergskolen, lokale 104 i stueeta-
gen i bygning A. 

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag 29. 
marts 2008 kl. 11 i Den Jyske Operas prøvelokaler i Frichsparken. 
Dagsorden er følgende:

•  valg af dirigent
•  formandens beretning
•  fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
•  fastsættelse af årskontingent for 2009 
  (bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet med 20 kr. )
•  valg af bestyrelsesformand
  (Per Eland er villig til at modtage genvalg)
•  valg af bestyrelsesmedlemmer 
  (på valg er Ulla Lomholt, som er villig til at modtage genvalg 
  samt Else Thomsen, som ønsker at trække sig ud af bestyrelsen.  

         Lena Pedersen er ny kandidat til bestyrelsesposten.)
•  valg af foreningens revisor 
  (Per Rasmussen er villig til at modtage  genvalg.)
•  indkomne forslag
•  eventuelt

Efter generalforsamlingen er der koncert med unge sangsolister fra 
Det Jydske Musikkonservatorium, mezzosoprannen Hanne Struck-
Madsen og tenoren Tue de Stordeur.  På programmet er operaarier og 
sange. Maren Marie Tange vil akkompagnere sangerne.



Billetter til Den Kongelige Opera
Vi må konstatere, at foreningens medlemmer i denne sæson 
totalt har svigtet de tilbudte operaforestillinger på Den Kon-
gelige Opera i København. Hvor billetterne til Hoffmann, Don 
Carlos og Den glade Enke efter gentagne annonceringer blev 
solgt ud, gik det helt galt med Rusalka og vi måtte sende 11 
billetter tilbage til Billetcenteret på DKT. Dette er aldrig sket 
før - og vi har trods alt i løbet af de seneste 15 år formidlet bil-
letter til næsten 40 forestillinger på nationalscenen. Der har 

altid være rift om billetterne; 
til mange forestillinger kunne 
vi endda have solgt det dobbelte 
eller tredobbelte antal billetter 
end de 40, der sædvanligvis stil-
les til vores rådighed. Nu kniber 
det med at sælge tredive. 

Der kan være mange for-
skellige årsag hertil - dem 
kender vi ikke. Derfor opfordrer 

vi medlemmerne til at sende os en e-mail eller et postkort med 
personlig vurdering af den manglende interesse for opera i 
København. Vi har også lagt en elektronisk afstemningsseddel 
på vores hjemme side på internettet med formodede årsager til 
det katastrofale salg. Alle henvendelser vil danne grundlag for 
drøftelse af situationen på bestyrelsesmøde og stillingtagen til 
videresamarbejde med Det Kongelige Teater mht. formidling 
af operabilletter. Vi vil meddele resultatet af drøftelserne i et af 
de næstkommende nyhedsbreve.

Bryn Terfel på CD og DVD
I anledning af gallakoncerten med Bryn Terfel i Århus i maj 
måned, tilbyder vi medlemmerne nogle koncertoptagelser på 
CD og DVD med den walisiske verdensstjerne. 

CD-indspilningen indeholder operaarier af bl.a. Mozart, 
Rossini, Donizetti, Gounod, Offenbach, Verdi og Wagner.  
Koncerten er optaget i New York med Metropolitan Operaens 
orkester under ledelse af James Levine. Indspilningen kan 
erhverves for 100 kr. (normalprisen er 160 kr.).

Live-optagelsen på DVD 
til 180 kr. (mod normalprisen  
250 kr.) stammer fra koncerten i 
Concertgebouw i Amsterdam og 
indeholder operaarier fra bl.a. 
Figaros Bryllup, Tryllefløjten, 
Falstaff og Tannhäuser samt 
musicalsange fra bl.a. Candide, 
The Man of La Mancha, Came-
lot, State Fair og Les Misérables. 

De bestilte indspilninger 
kan afhentes til foreningensar-
rangementer på Brobjergsko-
len (12. marts) eller i Frichsparken (generalforsamling 29. 
marts). Indspilningerne kan også bestilles til forsendelse 
med posten mod et gebyr på 25 kr. Bestillingsfristen udløber 
den 20. marts. 

Møde med operachefen
Traditionen tro inviterer vi 
medlemmerne til et årligt 
møde med Den Jyske Operas 
chef, Giordano Bellincampi, 
som bl.a. vil redegøre for 
operaens repertoireplaner 
for den kommende sæson, 
der som bekendt omfat-

ter Den flyvende Hollænder, Tryllefløjten og Elskovsdrikken 
samt Jeppe på bjerget, en ny dansk kammeropera baseret på 
Holbergs komedie. Vi kommer til at høre detaljer vedr. isce-
nesættelser og rollelister. Der bliver også lejlighed til at stille 
operachefen nogle spørgsmål. 

Mødet med Giordano Bellincampi finder sted tirsdag 15. 
april kl. 19 i bygning A på Brobjergskolen (lokale 104, stue-
tagen). 

Eksklusivt venneabonnement
Vi gør opmærksom på, at foreningens medlemmer igen i år får 
et tilbud om at tegne et specielt venneabonnement på Den Jyske 
Operas forestillinger i sæsonen 2008-2009. Et venneabonne-
ment omfatter 1 billet med rabat i én og samme billetkategori 
til hver af sæsonens 3 voksenforestillinger: Den flyvende Hol-
lænder, Tryllefløjten, Elskovsdrikken. 

Medlemmerne får 17 dages forspring til bestilling af abon-
nementet inden det officielle billetsalg begynder 28. april. Der 
kommer flere detaljer i det næstkommende nyhedsbrev. Bidrag til studielegat

I anledning af foreningens 50-års 
jubilæum sidste år modtog bestyrel-
sen fra vort medlem Finn Nielsen en 
opfordring om at starte indsamling af 
midler til studielegat, som med pas-
sende mellemrum uddeles til en ung, 
talentfuld sanger m/k. Ud over at syn-

liggøre Den Jyske Operas Venner vil uddeling af studielega-
ter hjælpe med til at operasangere på vej får en ofte tiltrængt 
økonomisk håndsrækning - stod der i begrundelsen for for-
slaget. Medlemmerne modtog opfordringen med begejstring. 
Vort mål om at indsamle 10.000 kr. inden udgangen af 2007 
var nået to måneder før tiden. Vi har i alt modtaget 11.310 
kr. i bidrag. Bestyrelsen vil gerne takke alle bidragyderne for 
deres hjælp med at skaffe midler til legatet, som i januar blev 
uddelt under det festlige nytårstaffel. Barytonen Niels Jørgen 
Tranberg blev legatmodtager. 

Da legatets størrelse er på 10.000 kr., blev de resterende 
penge overført til det nuværende driftsår og indsamlingen 
fortsætter. Medlemmerne, der deltog i taffelet, havde gene-
røst bidraget til indsamlingen - i løbet af denne eftermiddag 
samlede vi 2.439 kr. ind, så det samlede bidrag p.t. udgør 
3.749 kr. Vort mål er atter at indsamle 10.000 kr. inden udgan-
gen af 2008. På den måde vil foreningen igen være i stand til 
allerede næste år at uddele legatet. Beløbene - store som små 
- kan fortsat indsættes på foreningens konto i Danske Bank 
reg. nr. 3649 konto nr. 4801 501 680 (mærk: Studielegat) eller 
ved fremsendelse af check til foreningens postadresse. Vi vil 
løbende opdatere sparegrisen på foreningens hjemmeside 
med det til enhver tid gældende bidragsbeløb.


