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Aktivitetskalender
•  20. november 2017  kl.19 
    Om  Elskovsdrikken 
    v/ André Marcks 
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  2. december 2017  kl. 14            
    Julehygge   
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  5. januar 2018            
    Fristen for fornyelse af   
    foreningsmedlemskab 

•  16. januar 2018  kl. 19 
    Om  La traviata 
    v/ André Marcks 
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  27. januar 2018  kl. 13           
    Nytårstaffel  |  Uddeling af  
    foreningens studielegat 
    Kammermusiksalen       
    Musikhuset Aarhus 

•  20. februar 2018  kl. 19           
    Operahuse i Venedig  
    v/ Thomas Milholt 
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  17. marts 2018            
    Generalforsamling 
    Kammermusiksalen     
    Musikhuset Aarhus

Forårets operatur til Helsinki 
10 år efter vores seneste tur til Helsinki får medlem-
merne mulighed for at se eller gense byen og dens 
spændende operahus. På Den Finske Nationalopera 
kan vi nemlig opleve to opera- og en balletforestil-
ling. Operaerne bliver: Mozarts Così fan tutte og 
Verdis Trubaduren. 

Den elegante Così om to søstre, der narres til at 
bytte kærester, er en af de sjoveste og samtidig mest 

dybsindige operaer, der nogensinde er skrevet. I Helsinki opføres den i den meget roste iscenesæt-
telse af den flamske instruktør Guy Joostens. Det blodige drama Trubaduren har siden dets urop-
førelse i Rom været en af de mest populære operaer, der findes. Den andorianske Joan Anton Rechi 
står for iscenesættelsen, skabt i koproduktion med Gran Teatre del Liceu i Barcelona.

Operaerne kobles sammen med den berømte romantiske ballet Don Quichotte, en skildring 
af Cervantes’ roman med musik af Minkus, iscenesat af Patrice Bart på basis af Marius Petipas 
mesterkoreografi for Sankt Petersborg i slutningen af 1900-tallet. Den fantastiske scenografi på 
scenen i Helsinki, de virtuose numre og det morsomme plot imponerer publikum gang på gang og 
balletten meldes altid udsolgt! 

Turen vil være af 4 dages varighed fra tirsdag 17. april til og med fredag 20. april 2018 og 
foregår med fly fra Billund. Prisen er 6.250 kr. og omfatter flybilletter Billund-Helsinki t/r, bus-
transfer til og fra hotellet, 3 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad på ****Scandic Park 
Hotel, beliggende få hundrede meter fra operahuset, samt 2 operabilletter i den bedste priskategori 
på parkettens forreste rækker. Billet til balletten Don Quichotte indgår ikke i turens pris. Den kan 
tilkøbes separat for 550 kr. Tillæg for enkeltværelse udgør 1.250 kr. 

Bindende tilmelding til turen kan foretages på den elektroniske bestillingskupon på hjemme-
siden på nettet eller pr. mail og sammen med depositum på 3.000 kr. pr. person sendes til os inden 
lørdag 18. november. 

Alle tilmeldinger behandles 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 Elskovsdrikken
Med hensyn til nye medlemmer gentager vi her artik-
len fra den seneste udgave af Nyhedsbrevet.

Til efteråret opfører Den Jyske Opera en af Doni-
zettis ganske få komiske operaer, den berømte 
kærlighedskomedie L’elisir d’amore (Elskovs-
drikken). Operaen instrueres af den unge briti-
ske instruktør Harry Fehr, der debuterer på Den 
Jyske Opera, når han sammen med dirigent Per-
Otto Johansson skaber en sjov og romantisk version af denne klassiker. 

I denne anledning inviterer vi medlemmerne til et causeri om komponi-
sten og hans værk, som er et af de fornemste eksempler på belcanto-stilen, der 
dominerede i italiensk opera i midten af 1800-tallet. Causeriet illustreres af 
brudstykker fra Otto Schenks efterhånden legendariske opsætning fra Wiener 
Staatsoper med de russiske stjernesolister, Olga Peretyatko og Dmitri Korchak. 

André Marcks vil guide os gennem operaen. Causeriet finder sted mandag 
20. november kl. 19 i mødelokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Århus.

Selve operaen opføres på turné rundt i Danmark fra 6. oktober. I Århus 
spilles den 4 gange i Musikhuset: 29., 30. november og 1. december kl. 19.30 
samt 2. december kl. 15.

Fornyelse af medlemskab for 2018
Vi har vedlagt indbetalingskort til forny-
else af medlemskab. For at lette kassererens 
arbejde bedes kontingentet venligst betalt 
snarest belejligt, dog senest 5. januar 2018. 

Vi gør opmærksom på at adgangskoden 
(password) til medlemsorienterede rutiner 
på foreningens hjemmeside er påtrykt kor-
tets kvitteringsdel – under medlemsnummer 
og navn. Gem derfor denne kvitteringsdel. 

Gyldigt medlemskab er en forudsætning 
for deltagelse i foreningens talrige arrange-
menter, benyttelse af medlemstilbud samt 
deltagelse i generalforsamlingen. Endvidere 
giver medlemskabet rabat på tegning af 
abonnement på Den Jyske Operas forestil-
linger i næste sæson. 

Det nye medlemskort sendes til med-
lemmerne medio januar 2018.



Snart har vi jul igen...
Et år er gået og julen nærmer sig. Julekatalogerne er sendt ud, 
og der er julepynt på gaderne – det er på tide at komme i jule-
stemning. Traditionen tro inviteres medlemmerne til et ufor-
melt hyggearrangement, hvor alle, der har lyst til at slappe af 
med et glas gløgg og brunkager midt i forberedelserne til julen, 
er velkomne i mødelokalet i FO-byen. 

Vi skal høre kort indslag om en af forfatterne til vore gamle 
julesalmer og også en historie, som denne gang er skrevet af 
svenske Selma Lagerlöf. Hun havde et særligt talent for under-
fundige beskrivelser af menneskers levemåder og dårskaber, 
hvilket vi kan forvisse os om i hendes mange udgivelser. 
Omkring år 1900 besøgte hun bl.a. Ægypten og Palæstina, og 
hendes religiøse interesse viser sig i både romaner og noveller. 
Vi skal høre en af hendes skønne legender, der med fortællende 
sprogbrug fremkalder mange billeder i ens sind.

Det er vigtigt at holde sig i 
gang, både på krop og sjæl. Vi 
skal således også i år skærpe 
hjernen og være klar til den 
store julequiz. Husk blyant! 
Til de dygtigste er der heldig-
vis præmier.   

Julehyggen afsluttes tra-
ditionelt med en koncert på storskærm med et udvalgt af 
populære italienske sange som ”Mattinata”, ”Parla piú piano”, 
”Catari’ (Core ’ngrato)” og endelig det nummer, der utvivl-
somt må være en af verdens mest populære canzoni – sangen 
”Torna a Surriento” af Ernesto de Curtis. Koncerten, der har 
titlen Dolce vita, er optaget på det smukke, intime Teatro Cari-
gnano i Torino. Solisten er den altid tiljublede tyske tenor, 
Jonas Kaufmann.

Arrangementet finder sted lørdag 2. december kl. 14.

Nytårstaffel 2018
Vores tilbagevendende nytårsarrangement, Nyt-
årstaffel, finder igen sted i Kammermusiksalen i 
Musikhuset Aarhus, lørdag 27. januar 2018 kl. 13. 

Den festlige buffet, som serveres i Musik-
konservatoriets egen kantine, består af blinis 
med rejer og urtecreme, lakse-cannelloni med 
rugbrødschips, serranoskinke med basilikum-
pesto, hønsesalat med bacon og asparges, lang-
tidsstegt kalvefilet serveret med gulerødder stegt 
med timian og appelsin, kyllingebryst krydret 
med honning og sesam, serveret med nudelsa-
lat og rodfrugtgratin, brie med nødder i sirup, 

vandbakkelser med kryd-
ret ostecreme, cheesecake. 
Dertil hjemmebagt brød 
og smør, te og kaffe. Drik-
kevarer, såsom vin, øl, 
sodavand, er ikke inklude-
ret i prisen, men vil kunne 

købes separat i kantinens bar.
Programmet vil udover underholdning i form 

af en operaquiz med præmier, også rumme en 
overrækkelse af studielegat, som tildeles en ung 
talentfuld sanger m/k. Vi antager at legatmodta-
geren vil kvittere for udmærkelsen med en lille 
koncert med operaarier og sange. Koncerten slut-
ter nytårsarrangementet.

Tilmelding til taffelet kan foretages direkte 
på vores hjemmeside på internettet (under 
bestilling). Man kan også sende os et brev eller 
et postkort med tilmeldingen. Prisen er 240 kr. 
pr. person. Da Kammermusiksalen kun har plads 
til 120 personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger 
være afgørende for deltagelse i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber lørdag 6. 
januar. Vi udsender ingen bekræftelse på delta-
gelse i taffelet, men kontakter kun medlemmerne 
hvis nytårsarrangementet bliver overtegnet.

Adgangsbilletter postsendes medio januar 
2018 vedlagt det næstkommende nyhedsbrev.

Hugo Wolf-sangfestival
I dagene fredag 24. november kl. 19.30 samt lørdag 25. og søndag 26. 
november kl. 15 er der sangfestival i Kammermusiksalen i Musikhuset 
Aarhus med sange fra Hugo Wolfs sangcykler på programmet.

Der medvirker både sangere og pianister fra Det Jydske Musikkonser-
vatorium, og publikum får lejlighed til at dykke ned i Hugo Wolfs spæn-
dende sangunivers med inderlige kærlighedssange, humoristiske ballader, 
religiøse og dramatiske sange.

Om Verdi og La traviata
I anledning af Den Jyske Operas opførelser af Verdis La traviata inviterer 
vi medlemmerne til et causeri om komponisten og dennes værk, den evigt 
aktuelle tragiske kærlighedshistorie om det umulige forhold mellem den 
unge Alfredo Germont og den dødeligt syge kurtisane Violetta Valery, der 
opgiver sit løsagtige liv for at følge sit hjerte; 
historien, hvor den fineste kærlighed tvinges 
til ubændig selvopofrelse og med den sorte 
jalousi som gæst drives ud på følelsernes over-
drev. Operaen er baseret på virkelige hændelser 
omkring den parisiske kurtisane Marie Dup-
lessis, som er portrætteret i Alexandre Dumas’ 
roman Kameliadamen.

La Traviata er i mange henseender et enestående værk i Verdis produk-
tion, som danner udgangspunkt for den senere veristiske retning inden for 
den gren af operaen, som hovedsageligt repræsenteres af Puccini.

André Marcks vil føre os ind i operaens intime univers. Causeriet illu-
streres med musikeksempler på storskærm. Det finder sted tirsdag 16. 
januar 2018 kl. 19 i mødelokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Århus.

Elskovsdrikken på DVD
Vi følger op på Den Jyske Operas forestillinger med et 
tilbud om en komplet indspilning af Elskovsdrikken på 
DVD, som stammer fra Gran Teatre del Liceu i Barce-
lona og har Rolando Villazón i rollen som Nemorino.

Indspilningen koster kun 120 kr. (mod normal-
prisen 198 kr.) og kan inden 25. november bestilles på 
bestillingskuponen på nettet eller pr. e-mail. Den kan 

afhentes til foreningsarrangementerne i FO-byen eller Musikhuset. DVD’en 
kan også fås tilsendt med posten mod et forsendelsesgebyr på 40 kr. 


