
Kom i julestemning...
Julen banker snart igen på døren. Alle, 
der har lyst til at slappe af med et glas 
gløgg og brunkager midt i forberedel-
serne til julen, inviteres til et uformelt 
hyggearrangement på Brobjergskolen 
lørdag 6. december kl. 14. Vi vil spille 
julelotteri, hvorfor vi beder medlem-
merne om at komme med en lille, festlig 
pakket gave til ca. 15-20 kr. Som underholdning har vi valgt en festlig 
gallakoncert fra Berlin med operaarier og duetter sunget af nogle af 
vor tids bedste sangere: Vesselina Kasarova, Angelika Kirchschlager, 
Salvatore Licitra og René Pape. Koncerten vises på storskærm. 

Vi fortsætter traditionen med plademarked den dag så alle, der 
har klassiske plader, CD’er, DVD’er eller videobånd til salg eller bytte 
eller bare trænger til et par hyggelige stunder i den travle juletid, er 
velkomne denne lørdag eftermiddag. 

nyhedsbrev

OBS! ny e-mailadresse
På grund af ændringer i abonnementsvilkår hos TDC, har vi flyt-
tet vores mailkonto til den udbyder, der hoster vores webside. For-
eningens nye e-mailadresse er: mail@djo-venner.dk. Den gamle 
adresse kan benyttes indtil 31. december 2008, men vi opfordrer 
medlemmerne til fra nu af at tage den nye e-mailadresse i brug.
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Sommertur til Operaen i Oslo

Den Norske Operas pragtbygning ud mod fjor-
den, indviet i foråret, har begejstret alle nord-
mændene. De bruger den som udflugtsmål. Man 
kan gå rundt om den, se ind i værkstederne, 
bjergvandre op ad dens skrå flader og tage. Efter 
nogle driftsvanskelligheder kører Operahuset 
nu på fuldt blus; i den nuværende sæson tilby-
des publikum ikke færre end 16 nye opera- og 
balletopsætninger. 

Vi vil derfor med stor glæde tilbyde medlem-
merne at kunne opleve dette imponerende hus 
ved at overvære to operaforestillinger, Bizets 
Carmen og Richard Strauss’ Elektra. Elektra 
sættes op i samarbejde med Deutsche Oper am 

Rhein i Düsseldorf og Duisburg, og Carmen 
kommer til Oslo efter har haft stor succes på 
Royal Opera House Covent Garden i London.

 Oslo-turen vil være af 5 dages varighed fra 
onsdag 17. juni til og med søndag 21. juni 2009 
og foregår med færge fra Frederikshavn. 

Rejsens pris er 4.850 kr. og omfatter bus-
transport Århus-Frederikshavn t/r, sejlads 
Frederikshavn-Oslo t/r, 3 overnatninger på 
****Comfort Hotel Børsparken i dobbeltværelse 
med morgenmad, den obligatoriske køjeplads 
i 2-køjs indvendig kahyt på tilbagerejsen (nat-
sejlads) samt operabilletter i den bedste priska-
tegori. Tillæg for enkeltværelse på hotellet og 
1-sengs kahyt på færgen udgør 1.100 kr.

Bindende tilmelding til turen kan foretages 
på den vedlagte servicekupon eller på vores 
hjemmeside på internettet og sammen med 
depositum på 2.000 kr. pr. person sendes til os 
inden 20. november. Alle tilmeldinger eks-
pederes i den rækkefølge, de indkommer. Kun 
hvis turen overtegnes 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 restbetaling. 

Om Tryllefløjten
Den Jyske Operas 
efterårsforestilling 
er som bekendt Tryl-
lefløjten i Kasper 
Wiltons iscene-
sættelse og Jesper 
Corneliussens sce-
nografi og kostumer.

I den anledning 
inviterer vi medlem-

merne til et causeri om komponisten og hans værk. 
Vi har igen allieret os med musikpædagog og fore-
dragsholder 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 
Giovanni og Figaros Bryllup ved tidligere opførelser 
kommer Gunna og underholder os med sin fortælling 
om Tryllefløjten. 

Causeriet finder sted mandag 10. november kl. 
19 i mødelokalet på Brobjergskolen, lok. 104 i stueeta-
gen, bygning A.

Landspremiere på Tryllefløjten fandt sted i Odense. 
I Musikhuset Aarhus kan operaen opleves i dagene 13. 
- 16. november.

Aktivitetskalender
• 10. november 2008, kl. 19 

Causeri om Tryllefløjten 
ved Gunna Knudsen 
Brobjergskolen

• 6. december 2008, kl. 14 
Julehygge  
Brobjergskolen

• 17. januar 2009, kl. 13 
Nytårstaffel  
Matematisk Institut 
Århus Universitet

• 7. marts 2009, kl. 20 
Jeppe på bjerget 
Viborg Teater 
(busafgang kl. 18.30)

• 13.-14. juni 2009 
Operaweekend i København 
Rossini: Tyrken i Italien 
Wagner: Tristan og Isolde

• 17.-21. juni 2009 
Operatur til Oslo 
Georges Bizet: Carmen 
Richard Strauss: Elektra 



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

CD-indspilningen 
på Decca er med bl.a. 
Pilar Lorengar, Diet-
rich Fischer-Dieskau, 
Hermann Prey og 
Marti Talvela. Georg 

Solti dirigerer Wiener Philharmonikerne og Stats-
operaens Kor.

 DVD-optagelsen stammer fra Metropolitan-
operaen og har bl.a. Kathleen Battle, Francisco 
Araiza og Kurt Moll på rollelisten. James Levine 
dirigerer. Den berømte multikunstner David Hock-
ney har designet scenografi og kostumer.

CD-indspilningen koster 140 kr. (mod normalpri-
sen 179 kr.). DVD-optagelsen kan erhverves for 200 
kr. (normalprisen er 279 kr.)

Bestiller man indspilningerne inden 7. november,  
kan de afhentes til vores Mozart-aften på Brobjerg-
skolen den 10. november. Derefter kan indspilnin-
gerne kun bestilles til forsendelse med posten mod et 
forsendelsesgebyr på 25 kr. Bestillingsfristen udløber 
den 20. november. 

Nytårstaffel 2009
Traditionen tro inviterer vi med-
lemmerne til vores festlige nyt-
årstaffel lørdag 17. januar 2009. 
Arrangementet begynder kl. 13. 

Taffelet finder igen sted på 
Århus Universitet, nærmere beteg-
net i Auditoriet E på Matematisk 
Institut, bygning 530 i Ny Munke-

gade. Århus Sporvejes linje 4, 7, 17, 24 og 26 kører næsten til døren 
(stoppested på hjørnet af Langelandsgade/Palludan Müllers Vej).

Den festlige buffet består i år af varmrøget laks arrangeret på 
plukgrønt, hertil flødestuvet spinat, Skagen-skinke med asparges og 
honningmelon, tunrand garneret med æg og rejer, marineret sild med 
karrysalat, langtidsstegt oksetykkam garneret med braiserede urter, 
små frikadeller og kartoffelsalat, diverse kolde salater. Til dessert ser-
veres frugttærte med creme fraiche, ostebræt og frugtanretning. Dertil 
te og kaffe. Drikkevarer - vin, øl, sodavand er ikke inkluderet i prisen, 
men vil kunne købes separat i baren til meget favorable priser.

Programmet vil udover underholdning i form af en traditionel 
operaquiz med præmier også rumme en koncert med en af den unge 
generations mest fremtrædende kvindelige sangere, der i de seneste år 
har gjort sig bemærket ved en række hovedpartier i det danske ope-
ralandskab. 

Tilmelding til taffelet kan foretages på servicekuponen eller direkte 
på vores hjemmeside på internettet (under bestilling). Medlemmerne 
kan naturligvis invitere gæster. Prisen er ens, 160 kr. pr. person. 

Fristen for tilmelding udløber onsdag 7. januar. Vi udsender 
ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, da vi regner med at alle ret-
tidigt tilmeldte personer vil kunne deltage i arrangementet. Sker det 
uventede, at arrangementet bliver overtegnet, informerer vi omgående 
alle implicerede personer.

Fornyelse af medlemskab
Vi har vedlagt indbetalingskort til kontingentfornyelse. For at lette 
kassererens arbejde bedes årskontingentet venligst betalt snarest 
belejligt. Sidste frist er 5. januar 2009. 

Gyldigt medlemskab er en forudsætning for benyttelse af 
medlemstilbud samt deltagelse i generalforsamlingen. Endvidere 
giver medlemskabet rabat på tegning af abonnement på Den Jyske 
Operas forestillinger i næste sæson samt køb af indspilninger med 
klassisk musik i FONA-butikken i Søndergade i Århus.

Det nye medlemskort sendes til medlemmerne primo januar 
vedlagt det næstkommende nyhedsbrev.

Jeppe på bjerget i Viborg
Som tidligere infor-
meret præsenterer 
Den Jyske Opera i 
samarbejde med 
Viborg Teater og Det 
Jyske Ensemble en 
verdenssensation: 
uropførelsen af Bent 
Lorentzens opera med libretto af Vilhelm Topsøe, 
Jeppe på bjerget. Holbergs elskede komedie er helt 
oplagt som forlæg til en opera, og Bent Lorentzen har 
over flere årtier vist, at ny dansk musikdramatik både 
kan appellere til et stort publikum og vise nye veje i 
operaens verden. Og så er det Guido Paevatalu i titel-
rollen, som utvivlsomt vil være garant for en morsom 
og tankevækkende oplevelse.

Da opførelsen ikke vises i Århus i denne omgang, 
har bestyrelsen reserveret 50 operabilletter til fore-
stillingen på Viborg Teater lørdag, 7. marts 2009. 
Desværre er kun halvdelen af billetterne solgt. Vi har 
derfor forlænget fristen for billetbestilling til den 10. 
november i håb om, at der er flere medlemmer, der 
ønsker at opleve denne enestående forestilling. 

Billetprisen er 380 kr. inkl. bustransport. Afgang 
fra busholdepladsen ved Musikhuset Århus kl. 18.30. 
Billetterne udleveres til medlemmerne i bussen under 
kørslen til Viborg.

Adgangskode til websiden 
Hvor utroligt det end lyder er forespørgsel på glemt password den 
hyppigst anvendte rutine på nettet. Hver uge er der gennemsnitligt 
6 medlemmer, der glemmer deres adgangskode til de personligt rela-
terede websider. Rutinen er fuldautomatisk men den forudsætter en 
gyldig e-mailadresse i vort medlemskartotek, 
så det er ikke alle, der kan benytte den. Vi vil 
derfor minde medlemmerne om, at den gæl-
dende adgangskode (password) er påtrykt kvit-
teringsdelen i det medsendte indbetalingskort. 
Af sikkerhedsmæssige årsager optræder pass-
word ikke på selve medlemskortet.


