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Operatur til Hamburg og Lübeck
Hele den operadyrkende verden vil i 2013 fejre 200-året  
for Giuseppe Verdis fødsel. Men der er også en anden 
komponist, der har rund fødselsdag næste år, nemlig 
Benjamin Britten, som blev født for 100 år siden. 

I den anledning arrangerer vi en operatur til Ham-
burg og Lübeck hvor vi får mulighed for at opleve 
nogle af de fornemste værker, skrevet af begge kom-
ponister. Macbeth, Verdis første opera, der bygger på 

Shakespeares skuespil af samme navn, opføres på Operateatret i Lübeck mens hans Requiem, et 
af de mægtigste stykker vokalmusik, der nogensinde er skrevet, opføres i LaeiszHallen af Ham-
burg Filharmonikerne, NDR koret og internationale solister. Brittens opera Gloriana, komponeret 
i anledning af Dronning Elisabeth II’s kroning i 1953, indgår også i turens program. Gloriana er 
Statsoperaens koproduktion med Royal Opera House i London, og vises i Hamburg 3 måneder før 
dens britiske premiere. Operaen er instrueret af Richard Jones, som er kendt herhjemme for sin 
interessante fortolkning af Rusalka i Operaen på Holmen. 

Operaturen vil være af 3 dages varighed fra onsdag 27. marts til og med fredag 29. marts 
2013. Vi kan opleve tre værker, men kan nøjes med kun to overnatninger, idet Langfredags-
koncerten i LaeiszHallen er en matiné, som slutter kl. 13. Umiddelbart efter kører vi tilbage til 
Danmark så vi når Aarhus tidligt på aftenen. 

Rejsens pris er 3.650 kr. og omfatter transport i en komfortabel langtursbus, overnatning i 
dobbeltværelse med morgenmad på det centrale Hotel Alster-Hof i Hamburg samt opera- og kon-
certbilletter i den bedste og næstbedste priskategori. Tillæg for enkeltværelse udgør 450 kr. 

Bindende tilmelding til turen bedes foretaget på den vedlagte servicekupon eller på den elek-
troniske kupon på vores hjemmeside (under bestilling) og sendt til os sammen med depositum på 
2.000 kr. Fristen er 25. november. Alle tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge, de ankom-
mer. Kun hvis turen overtegnes i løbet af få dage, afgør vi deltagelse ved hjælp af lodtrækningen, 
der foretages blandt alle rettidigt tilsendte tilmeldinger. Snarest efter fristens udløb udsender vi 
bekræftelse på deltagelse i turen samt yderligere information om restbetaling.

Aktivitetskalender
 •  15. november 2012, kl. 19 
    Om Mozart og Figaros bryllup 
    v/ Per Eland 
     Brobjergskolen

•  1. december 2012, kl. 13 
    Julehygge  
     Brobjergskolen

•  7.  – 10. december 2012       
   Operatur til London  
   Meyerbeer: Robert le Diable 
   Donizetti: Elskovsdrikken 
   Gilbert & Sullivan: Mikado

•  19. januar 2013, kl. 12.45  
    Nytårstaffel 
    Kammermusiksalen 
    Musikhuset Aarhus

•  21. januar 2013, kl. 19 
    Om Puccinis Tosca 
     v/ André Marcks 
     Brobjergskolen 
    (detaljer i næste nyhedsbrev)

•  27. - 29. marts 2013 
 Operatur til Hamburg/Lübeck 
 Verdi: Macbeth 
 Verdi: Requiem    
 Britten: Gloriana

Nytårstaffel 2013 i Musikhuset Aarhus
Vores tilbagevendende nytårarrange-
ment, Nytårstaffel, finder igen sted 
i Kammermusiksalen i Musikhuset 
Aarhus, lørdag 19. januar 2013 kl. 
12.45. 

Den festlige buffet, som igen ser-
veres i Musikhusets restaurant Johan 
R., består af forskellige forretter, lune 
kød- og fiskeretter, grønsager, garni-
ture, diverse kolde salater og hjemme-
bagt brød. Til dessert serveres ost, kager og frugt - dertil te og kaffe. 
Drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand, er ikke inkluderet i prisen, men 
vil kunne købes separat i restaurantens bar.

Programmet vil udover underholdning i form af en operaquiz med 
præmier, også indeholde en operakoncert med en kendt solist, der til 
daglig færdes på Den Kongelige Opera i København.

Tilmelding til taffelet kan foretages på servicekuponen eller direkte 
på vores hjemmeside på internettet (under bestilling). Prisen er 200 kr. 
pr. person. For at give flest medlemmer mulighed for at deltage i taffe-

Fornyelse af medlemskab
Vi har vedlagt indbetalingskort til kontingentforny-
else. For at lette kassererens arbejde bedes årskon-
tingentet venligst betalt snarest belejligt. Sidste frist 
er 5. januar 2013. 

Bemærk at adgangskoden (password) til med-
lemsorienterede rutiner på foreningens hjemmeside 
på internettet, er påtrykt kortets kvitteringsdel – 
under medlemsnummer og navn. Gem derfor denne 
kvitteringsdel. Af sikkerhedsmæssige grunde oply-
ses password ikke på selve medlemskortet. 

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

Det nye medlemskort sendes til medlemmerne 
medio januar 2013.

fortsættes på bagsiden...



Nytårstaffel 2013 i Musikhuset Aarhus     ...fortsat fra forsiden Figaros bryllup på CD og DVD
I anledning af Den Jyske Operas 
opførelser af Figaros bryllup i 
Musikhuset Aarhus, tilbyder vi 
medlemmerne et par indspil-
ninger på CD og DVD med dette 
mesterværk. 

Ildebrando D Àrcangelo, 
Anna Netrebko, Bo Skovhus, 
Dorothea Roschmann og Chri-
stine Schafer synger hoved-
rollerne i en optagelse fra 
Festivalen i Salzburg, instrueret 
af Claus Guth og dirigeret af Nikolaus Harnoncourt. Den er 
på 2 dvd’er og koster 180 kr. (normalprisen er 289 kr.)

Vi kan også tilbyde en CD-indspilning med bl.a. 
Sylvia McNair, Cheryl Studer, Boje Skovhus, Cecilia Bar-
toli og Wiener Philharmonikerne under ledelse af Claudio 
Abbado. Denne Deutsche Grammophon-indspilning er på 
3 cd’er og kan erhverves for 150 kr. mod normalprisen på 
259 kr.

Indspilningerne kan bestilles på servicekuponen eller 
direkte på den elektroniske bestillingskupon på nettet. De kan 
afhentes til foreningsarrangementet på Brobjergskolen den 
1. december. Pladerne kan også fås tilsendt med posten 
mod et forsendelsesgebyr på 40 kr. 

Fristen for bestillinger udløber den 20. november. 
Alle ordrer skal forudbetales og de effektueres samlet efter 
bestillingsfristens udløb, idet bestyrelsen desværre ikke 
har kapacitet nok til enkeltvis at rekvirere, afhente og eks-
pedere bestillingerne. Husk venligst at foreningen ikke har 
noget pladelager – først når vi kender omfanget af bestillin-
gerne køber vi de pågældende CD- og DVD-indspilninger. 
Og det kan tage tid, afhængig af leveringsstatus.

Vi er nu på Facebook
Flere og flere bruger de sociale medier på nettet til mar-
kedsføring og foreningen følger med strømmen. Vi har 
nu fået vores egen side på Facebook – adressen er:

http://www.facebook.com/JyskeOperasVenner 
Man kan også komme der ved at klikke på     -ikonet i 
toppen af foreningens web-side på internettet.

let er vi nødt til at begrænse antallet af gæster til kun én person, 
der udover medlemmet selv kan tilmeldes arrangementet. Hvis 
der er tale om en samlet bestilling, hvor alle har et gyldigt med-
lemskab, må oplysning om de andre personers navne og med-
lemsnumre følge med. Da Kammermusiksalen kun har plads til 
140 personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger være afgørende for 
deltagelse i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber lørdag 22. december. Vi 
udsender ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, men kontak-
ter kun medlemmerne hvis arrangementet bliver overtegnet.

Overfyldte postkasser
Vi har nu omkring 550 medlemmer, som er registreret 
med en e-mail-adresse og som modtager vores nyheder 
online. 130 af dem har ydermere ønsket kun at modtage 
den elektroniske udgave af nyhedsbrevet. Men hver 
gang vi sender elektronisk post til disse adresser, får 
vi en snes fejlmeddelelser om, at adressen ikke længere 
eksisterer eller at e-mail midlertidigt ikke kan anbrin-
ges pga. overfyldt postkasse. 

Derfor denne opfordring: for at sikre sig en regulær 
modtagelse af elektronisk post fra foreningen, er det 
nødvændigt at meddele os ændringer i e-mail-adressen 
samt regelmæssigt at rydde op i sin postkasse. 

Snart har vi jul igen...
Om godt seks uger har vi jul igen. Alle, der har lyst til at slappe af 
med et glas gløgg og brunkager midt i forberedelserne til julen, 
inviteres til et uformelt hyggearrangement på Brobjergskolen 
lørdag 1. december kl. 13. Traditionen tro vil vi spille julelot-
teri, hvorfor vi beder medlemmerne om at komme med en lille, 
festligt pakket gave til ca. 15-20 kr. Som underholdning har vi 
valgt en sammendrag af koncerter med 
førsteprisvindere af den prestigefyldte 
internationale sangkonkurrence Singer 
of the World i Cardiff i årene 1983-2001. 
Blandt navnene er højt estimerede san-
gere som Karita Mattila, Valeria Espo-
sito, Dmitri Hvorostovski, Katarina 
Korneus, Anja Harteros og vor egen 
Inger Dam-Jensen. Koncerten vises på storskærm. 

Vi fortsætter også 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. 

Om Mozart og Figaros bryllup
Den Jyske Operas store efterårs-
turné byder på et gensyn med 
Figaros bryllup, Mozarts mester-
værk i Jan Maagaards succes-
fulde iscenesættelse i 1780’ernes 
Sevilla. I denne smukke, klassiske 
forestilling bliver der rig lejlig-
hed til at nyde da Pontes skønne 

komedie og Mozarts geniale musik. 
Figaros bryllup er en forklædnings- og forviklingskomedie, 

hvor alle personer i forestillingen følger deres egne lyster, inte-
resser og intentioner, men den er mere end det; med Figaros 
bryllup skabte Mozart nemlig den første psykologiske opera. 
Mozart videreudviklede den italienske opera buffas stereotyper 
til nuancerede psykologiske skildringer af karaktererne og satte 
oplysningstidens latterliggørelse af det aristokratiske hierarki i 
musik. Der skildres det levende menneske med trang til oprør, 
frihed og kærlighed! 

Torsdag 15. november kl. 19 inviterer vi medlemmerne 
til et causeri om Mozart og hans opera, holdt af Per Eland. Fore-
draget illustreres med brudstykker fra kendte og mindre kendte 
operaindspilninger på CD. 

Arrangementet afholdes i det sædvanlige lokale 104 i stue-
etagen, bygning A på Brobjergskolen.


