
nyhedsbrev
Aktivitetskalender
• 3. juni 2008, kl. 19 

Fra Papagena til Salome 
Mindeaften for Inga Nielsen 
Brobjergskolen

• 14. juli 2008, kl. 18 
Maria Stuarda 
Fuglsøcentret, Knebel 
(busafgang kl. 17)

• 18. juli 2008, kl. 18 
Operagallakoncert 
Fuglsøcentret, Knebel 
(OBS! ingen bustransport)

• 6.-11. august 2008 
Puccinifestival i Torre del 
Lago, Toscana 
Tosca, Turandot, Edgar

• 14. august 2008, kl. 10.45 
Åben prøve på Den flyvende 
Hollænder 
Musikhuset Århus

• 18. august 2008, kl. 18.30 
Om Den flyvende Hollænder 
causeri ved Peter Kjærulff 
Brobjergskolen

• September 2008, kl. 19 
Musikalsk portræt af  stjer-
netenoren Jonas Kaufmann 
Brobjergskolen

• 9.-12. oktober 2008 
Operatur til Helsinki 
Boris Godunov, The Devil’s 
Mercenary (Jægerbruden), 
Mågen
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Koncerter med verdensnavne
Århus er igen sat på Europas operakort. Udover de tre af opera-
litteraturens hovedværker, Den flyvende Hollænder, Tryllefløj-
ten og Elskovsdrikken, som Den Jyske Opera har på repertoiret, 
venter der det danske operapublikum en række spændende 
operabegivenheder i sæsonen 2008/2009.

Festuge Classic - en festugekoncert med ikke mindre end 
tre solister, nemlig de internationale sangstjerner, den svensk-
fødte sopran Erika Sunnegårdh, den italienske tenor Antonello 
Palombi, og den Århus-fødte violinist Christina Åstrand. Kon-
certen vil kunne opleves i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus 

lørdag den 30. og søndag den 31. august 2008.
Operaweekend - Operafans skal rydde kalenderen i week-

enden 15.-17. maj 2009, hvor Symfonisk Sal danner rammen 
om tre enestående koncerter med Cecilia Bartoli, Bo Skovhus 
og Roberto Alagna.

Foreningens bestyrelse har reserveret billetter i den bedste 
priskategori til alle koncerterne. Billet til festugekoncerten den 
30. og 31. august koster 535 kr. inkl. gebyr og rabat på 60 kr. 
Billetter til Operaweekend i maj 2009, der omfatter alle 3 kon-
certer, koster 2.200 kr. inkl. gebyr. Her er medlemsrabatten 
260 kr. Ønsker man kun billetter til nogle enkelte koncerter, er

Fra Papagena til Salome 
I februar i år døde den verdenskendte danske operasangerinde Inga 
Nielsen efter at have kæmpet i blot et halvt år med en alvorlig kræft-
sygdom, som hun stort set formåede at skjule for offentligheden. Hun 
blev 61 år gammel. 

Inga Nielsen betragtes nok som én af de største stjerner vi har 
formået at eksportere til udlandet og mange er de store sangere hun 
har optrådt sammen med. Hun sang med stor succes det italienske repertoire på statsoperaerne 
i Berlin, Hamburg og i København i partier som Tosca, Madama Butterfly og Norma, og hun var 
ligeledes en førende fortolker af Mozart- og Richard Strauss-roller.

I anledning af Inga Nielsens alt for tidlige død inviterer vi medlemmerne til en mindeaften, 
hvor vi fortæller om hendes liv og karriere og hører nogle af hendes talrige indspilninger. Per Eland 
bliver aftenens vært. Arrangementet finder sted tirsdag 3. juni kl. 19 på Brobjergskolen, lok. 104 
i stueetagen.

Operatur til Helsinki 
En fællesnævner 
for operature i 
den nye sæson 
bliver ”Opera i 
Norden”. Turen 
til efteråret går 
til Finlands ho-
vedstad Helsin-
ki, hvor vi på 
Nationaloperaen 

oplever to opera- og en balletforestilling. Ope-
raerne bliver: Modest Mussorgskij monu-
mentale folkedrama Boris Godunow med den 
verdensberømte finske bas Matti Salminen i 
titelrollen, samt The Devil’s Mercenary, en ny og 
ganske anderledes opsætning af Carl Maria von 
Webers Jægerbruden, hvor handlingen denne 
gang udspilles i ...Hollywood. Operaerne kobles 
sammen med John Neumeyers berømte roman-
tiske ballet Mågen, en vidunderlig skildring 
af Tjekovs roman med musik af Tjajkovskij og 
Scriabin, som den nyudnævnte danske ballet-

chef for Den Finske Nationalballet, Kenneth 
Greve, lige har hentet fra Operaen i Hamburg.

Turen vil være af 4 dages varighed fra tors-
dag 9. oktober til og med søndag 12. oktober 
2008 og foregår med fly fra København. Prisen 
er 5.850 kr. og omfatter flybilletter København-
Helsinki, bustransfer til og fra hotellet, 3 over-
natninger i dobbeltværelse med morgenmad på 
****SAS Hotel Scandic Continental, beliggende 
få hundrede meter fra operahuset samt opera-
og balletbilletter i den bedste priskategori. 
Tillæg for enkeltværelse udgør 1.100 kr. 

Bindende tilmelding til turen kan foretages 
på den vedlagte servicekupon eller via bestil-
lingskuponen på hjemmesiden på internettet og 
sammen med depositum på 2.000 kr. pr. person 
sendes til os inden tirsdag 10. juni. 

Alle tilmeldinger behandles i den ræk-
kefølge, de indkommer. Kun hvis turen over-
tegnes i løbet af få dage, afgøres deltagelsen 
ved hjælp af lodtrækning. Snarest efter fristens 
udløb udsender vi bekræftelse på deltagelse i 
turen samt yderligere information om restbe-
taling. 

fortsættes på bagsiden...



Causeri om Den flyvende Hollænder
Medlemmerne inviteres til et causeri om Den flyvende Hollænder, 
holdt af musikeren og forfatteren Peter Kjærulff. 

”Den flyvende Hollænder er ikke bare en gotisk myte. Wagner så 
dybt ind i følelser, enhver egentlig kender fra sig selv: hvor finder jeg 
kærligheden, finder jeg den, og holder den, hvis jeg finder den – er 
jeg helt alene i universet, eller findes der et menneske, jeg kan dele 
mine tanker, følelser, drømme og hverdag med? Musikken til værket 
blev Wagners personlige gennembrud til en kompositionsform, hvor 
følelser oversættes til musik – i stedet for det omvendte: man har en 
musikalsk form, man lægger følelser ned i.” - skriver Peter Kjærulff.

Causeriet finder sted mandag 18. august på Brobjergskolen, 
bygning A, lokale 104 i stueetagen. Bemærk venligst, at arrangemen-
tet begynder en halv time tidligere end sædvanlig, nemlig kl. 18.30.

Wagners opera på CD og DVD
Vi følger op på Den Jyske 
Operas Den flyvende 
Hollænder-forestillin-
ger med et tilbud om en 
komplet indspilning af 
Wagners opera på CD 
og DVD. 

Vi har valgt den 
berømte indspilning 
fra Bayreuther Fest-
spiele 1985 instrueret 
af Harry Kupfer. Simon 
Estes synger Hollæn-

deren, Lisbeth Balslev Senta og Matti Salminen 
Daland. Indspilningen findes både på  DVD og CD. 

DVD-optagelsen koster 190 kr. (mod normalpri-
sen 259 kr.). CD-indspilningen kan erhverves for 120 
kr. (normalprisen er 179 kr.)

Bestiller man indspilningerne inden udgangen af 
maj-måned, kan de afhentes til foreningensarrange-
mentet på Brobjergskolen den 3. juni. Derefter kan 
indspilningerne kun bestilles til forsendelse med 
posten mod et forsendelsesgebyr på 25 kr. Bestillings-
fristen udløber den 20. juni. 

Åben prøve på Den flyvende Hollænder
Vi fortsætter traditionen med åbne prøver på Den Jyske Operas fore-
stillinger. Åben prøve på Den flyvende Hollænder finder sted torsdag 
14. august i Musikhuset Store Sal. Arrangementet begynder kl. 10.45 
med kort introduktion i foyeren. Selve prøven, der varer indtil kl. ca. 
12.30, foregår i Store Sal. 

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

Den flyvende Hollænder får premiere torsdag 21. august 2008 kl. 
19.30. Øvrige spilledatoer er: mandag 25. og onsdag 25. august kl. 
19.30 samt lørdag 23. august kl. 15).

Koncerter med verdensnavne
prisen 1.270 kr. til koncerten med Cecilia Bartoli, 795 kr. til koncerten 
med Roberto Alagna og 395 kr. til koncerten med Bo Skovhus. Der 
ydes ingen rabat til de enkeltvis købte koncertbilletter.

Vi har tidligere lagt info om koncerterne på foreningens hjem-
meside. De medlemmer, der allerede har købt deres billetter gennem 
foreningen, modtager dem vedlagt dette nyhedsbrev. De resterende 
billetter kan nu også bestilles på den vedlagte servicekupon. De 
sendes til medlemmerne med posten. Fristen for bestilling udløber 
den 20. juni. 

...fortsat fra forsiden

Billetter til opera i København
Bestyrelsen har gennem senere tid efterlyst mulige årsager til den 
dalende interesse for opera i København. Medlemmerne sendte os 
mange forslag og emnet blev også diskuteret på den seneste gene-
ralforsamling. Vi blev f.eks. opfordret til at arrangere fællesture til 
København. Vi har taget henvendelserne til efterretning og vil i den 
kommende sæson planlægge en fælles bustur til København. Vi har 
forespurgt Den kongelige Opera om billetter til 2 forestillinger: Wag-
ners Tristan og Isolde og Rossinis Tyrken i Italien, som begge spilles 
over en weekend (en aften- og en matinéforestilling). Får vi tilsavn 
om billetterne, kommer turen til at foregå enten 6.-7. juni eller 13.-14. 
juni 2009. Flere detaljer herom i de næstkommende nyhedsbreve.

Donizetti på Helsingør Theater
Der opføres to komiske operaer af Gaetano Donizetti 
på Helsingør Theater i sommeren. 

Aarhus Sommeropera og Musikdramatisk Teater, 
Holstebro præsenterer Elskovsdrikken i Christopher 
Cowells iscenesættelse og Jan de Neergaards sceno-
grafi. David Riddell dirigerer forestillingerne. Chri-
stopher Cowell har instrueret operaer i det meste af 
Europa, herunder også Danmark, hvor han er flit-
tigt brugt på Operaakademiet i København og ikke 
mindst på Den Ny Opera i Esbjerg. 

Nemorino synges af Helge Rønning, Adina af Kri-
stine Becker Lund, Belcore af Jens Søndergaard og 
Dulcamara af Jens Bruno Hansen. Operaen opføres 
den 13., 14., 26. og 27. august 2008; alle dage kl. 19.30. 
Billetbestilling gennem Musikhuset Århus.

Den anden opera, Don 
Pasquale, produceres af 
KammerOperaen. Anne 
Barslev har ansvar for 
iscenesættelse og Britta 
Kristensen og Peter Bar-
slev står for scenografi. 
De medvirkende sangere 
er: Inger Aarup (Norina), 
Christian Damsgaard 
(Ernesto), Thomas Späth 
(Dr. Malatesta) og Jakob 
Zethner (Don Pasquale). Jacob Beck akompagnerer 
sangerne.

Forestillingsdatoer: 30. august og 2. september 
2008. Billetreservation på www.kammeroperaen.dk 


