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Tre arrangementer omkring Elskovsdrikken
I anledning af Den Jyske Operas opførelser af Donizettis opera
Elskovsdrikken inviterer vi medlemmerne til et causeri om komponisten og hans værk, der er et af de fornemste eksempler på belcanto
stilen, der dominerede i italiensk opera i midten af 1800-tallet. Causeriet illustreres af brudstykker fra den dugfriske DVD-optagelse
fra Bastille-Operaen i Paris, vittigt instrueret af Laurent Pelly.
André Marcks vil guide os gennem operaen. Dette arrangementet
finder sted onsdag 21. januar kl. 19 på Brobjergskolen i lokale
104 (stueetagen i bygning A, parallelt med Frederiks Allé).
Fredag 23. januar kl. 16.00 – 18.00 er der OperaLab for bedsteforældre med børnebørn 10-14 år. På dette OperaLab vil man, inspireret af de gode historier i
Elskovsdrikken, dykke ned i livshistorier hos børn og bedsteforældre og udforske sangskrivningens svære kunst. Deltagelse er gratis. Tilmelding på e-mail til bbh@jyske-opera.dk eller på tlf.
8615 5500 senest 3 dage før arrangementet.
Mandag 26. januar er der åben prøve, som finder sted i Musikhuset Aarhus. Arrangementet
begynder kl. 10.45 - vi samles ved indgangen til den nye Koncertsal i Skovgårdsgade. Selve
prøven, der varer indtil kl. ca. 12.30, foregår i Store Sal. Det bliver en orkesterprøve med kor og
sangere. Arrangementet er gratis og der kræves ingen tilmelding - alle, der ønsker at overvære
prøven, mødes bare i Musikhuset den dag.

Don Carlos: Schillers drama og Verdis opera
I anledning af Århus Teaters opsætning af Don Carlos inviterer vi medlemmerne til et arrangement, hvor vi fokuserer på Friedrich Schillers berømte
klassiker som har dannet grundlag for Giuseppe Verdis elskede opera.
Scenen er sat ved det spanske hof i 1500-tallet. En tid hvor det spanske
kongehus er et af de mest magtfulde i Europa. Et hof gennemsyret af politiske magtintriger, der har betydning for et Europa splittet i kampen mellem
den protestantiske og katolske kultur. Hvad sker der, når politik og magt
styres af religion? Når generationskløften i bogstaveligste forstand er en kamp på liv og død?
Vi har allieret os med 2 skuespillere fra Århus Teater, Peter Flyvholm, der er indehaver af titelrollen samt Lærke Winther Andersen, som spiller Prinsesse Eboli i teaterforestillingen. De vil recitere fragmenter fra dramaet, hvorefter vi vil lytte til tilsvarende brudstykker fra operaen.
Arrangementet finder sted tirsdag 10. februar kl. 19 i mødelokale 104 på Brobjergskolen.

Francesco Cristofolis bog om Giacomo Puccini
Puccinis eget liv havde meget af en operas dramatik over sig. Han var en levemand, der glad
tog for sig af tilværelsens glæder. Jagtselskaber,
biler, cigaretter og ikke mindst kvinder. Hans
livslange ægteskab med Elvira - der var gift,
da hun først blev hans elskerinde, senere hans
samlever og ikke før hendes mand døde, hans
kone - forhindrede ham ikke i at have lidenskabelige forhold til andre kvinder.
Bogen Giacomo Puccini - en fremragende operakomponist, fortæller spændende
om Puccinis liv, hans musik og hans tid. Og gør
op med en udbredt holdning til Puccini som en
lidt for smart komponist. Bogen placerer ham

på linje med Mozart, Wagner, Verdi og Strauss.
Dirigenten og tidligere operachef Francesco
Cristofoli, der før har udgivet bogen om Verdi,
efterlod ved sin død i 2004 et næsten færdigt
manuskript til denne første danske bog om
Puccini. Manuskriptet er bearbejdet af musikfaglig rådgiver Michael Morelli.
Bogen, der netop er udgivet i Puccini-året
(150-året for komponistens fødsel) på Forlaget
Siesta, koster med medlemsrabat og forsendelse 200 kr. (normalpris: 248 kr. + porto). Den
kan inden udgangen af januar bestilles på den
vedlagte servicekupon eller på internettet, hvorefter man modtager bogen direkte fra forlaget.

Aktivitetskalender
• 17. januar 2009, kl. 13
Nytårstaffel
Matematisk Institut
Århus Universitet
• 21. januar 2009, kl. 19
Om Elskovsdrikken
causeri ved André Marcks
Brobjergskolen
• 23. januar 2009, kl. 16-18
OperaLab om Elskovsdrikken, Den Jyske Opera,
Musikhuset Aarhus
• 26. januar 2009, kl. 10.45
Donizetti: Elskovsdrikken
- åben prøve, Musikhuset
Aarhus, Store Sal
• 10. februar 2009, kl. 19
Don Carlos - hos Schiller og
Verdi, Brobjergskolen
• 24. februar 2009, kl. 19.30
Sangsoiré med værker af
Fauré, Duparc og de Falla
Musikkonservatoriet
Musikhuset Aarhus
• 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

Sangsoiré på Musikkonservatoriet

Elskovsdrikken på CD og DVD

Vi vil gerne gøre medlemmerne
opmærksom på en sangkoncert, der
afholdes tirsdag 24. februar 2009
kl. 19.30 i Kammermusiksalen på
Det Jyske Musikkonservatorium i
Musikhuset Aarhus.
Tre sangstuderende fra Bodil
Ølands klasse synger franske og
spanske sange. Mezzosopranen
Hanna Struck-Madsen synger sange af Henri Duparc, tenoren
Tue de Stordeur optræder med sange af Gabriel Fauré mens
sopranen Birgitte Dúr synger 6 canciones populares españolas
af Manuel de Falla.
Der er gratis adgang til koncerten.

Vi følger op på Den Jyske Operas forestillinger med et tilbud
om en komplet indspilning af Elskovsdrikken på CD og DVD.
Den efterhånden legendariske DECCA-optagelse med
Joan Sutherland og Luciano Pavarotti, som i lang tid har stået
som det ultimative bud på Donizettis elskede opera, kan nu
erhverves på CD for 120 kr. (normalpris 179 kr.)
DVD-optagelsen til 150 kr.
(mod normalprisen 219 kr.) stammer fra Statsoperaen i Wien og
har det populære stjernepar Anna
Netrebko og Rolando Villazón på
rollelisten.
Indspilningerne kan bestilles på servicekuponen eller direkte
på nettet. De kan afhentes til foreningsarrangementer på Brobjergskolen (21. januar, 10. februar)
eller Musikhuset (åben prøve 26.
januar). Indspilningerne kan også fås tilsendt med posten
mod et forsendelsesgebyr på 25 kr. Bestillingsfristen udløber
den 31. januar.

Bidrag til studielegat
Efter en kortvarig stagnation, har indsamlingen af midler til
foreningens studielegat, som med passende mellemrum uddeles til en ung, talentfuld sanger, nærmest eksploderet. I december måned alene har vi modtaget over 3.500 kr., så det samlede
bidrag p.t. udgør 12.154 kr. Vi takker for alle bidragene.
Vort mål er nu at indsamle 20.000 kr.
inden udgangen af 2009, så vi kan uddele
hele 2 legater til næste år. Ønsker man
at støtte projektet, kan bidragene - store
som små - fortsat indsættes på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 3649
kontonr. 4801 501 680 (mærk: Studielegat) eller sendes på en check til foreningens postadresse: Postboks 33, 8330 Beder.

Digitaliseret opera
Det er ikke hver dag at operasanger og skuespiller Joachim
Knop har tilbragt en hel arbejdsdag hængende fra et loft.
Det var dog præmisserne, da han sammen med operasanger
Susanne Elmark deltog i optagelsen af det digitale operaværk
Honeymoon.
Værket Honeymoon er designet som en installation, hvor
man som publikum alene, oplever en grænseudfordrende bryllupsrejse med en virtuel brud eller brudgom, af en varighed på
ca. 10 minutter. Det er et værk, hvor kunstnere har fået mulighed for at udfordre operaformatet med brug af ny teknologi.
Samspillet mellem digital teknologi og opera udfordrer derfor
publikums sanseindtryk på helt nye måder.
Operainstallationen kan opleves på CAVI-centret, Aarhus
Universitet, Aabogade 34, 8200 Aarhus N, fredag 16. januar
kl. 13.00-18.00, lørdag 17. januar kl. 10.00-17.00 og mandag 19.
januar kl. 13.00-15.30. Adgang er gratis men der kræves tilmelding på www.cavi.dk

Nyt medlemskort 2009
Alle medlemmer, der har fornyet deres medlemskab,
modtager et personligt medlemskort vedlagt dette brev.
Mangler kortet, er kontingentet ikke betalt rettidigt - fristen for betaling udløb 5. januar. Medlemmer, der har
betalt kontingentet efter denne dato, vil modtage medlemskortet sammen med det næstkommende nyhedsbrev, som sendes ultimo februar. Er kontingentet betalt
men ikke registreret korrekt, meddel os venligst indbetalingsdatoen. Vi undersøger sagen og fremsender straks
det manglende medlemskort.

Ny foreningsfolder
Vi har fremstillet en ny foreningsfolder, som vi vedlægger dette
nyhedsbrev. Vi opfordrer alle til at
benytte folderen til markedsføring
af foreningen over for en operainteresseret ven, familiemedlem eller
nabo. Medlemskabet giver udover
støttefunktionen også mange kontante fordele såsom rabat på operaabonnement på Den Jyske Operas
forestillinger i Musikhuset Aarhus
og man sparer 10% på indspilninger med klassisk musik købt hos
FONA i Søndergade i Århus.

Billetter til Jeppe på bjerget i Viborg
De medlemmer, der har bestilt billetter til Jeppe på bjerget på Viborg Teater, finder dem vedlagt dette nyhedsbrev. Vi beder alle om at kontrollere om de tilsendte billetter svarer til bestillingen og meddele os eventuelle uoverensstemmelser. Samtidig minder vi om, at busafgang til
Viborg sker fra busholdepladsen ved Musikhuset Aarhus lørdag 7. marts 2009 kl. 18.30.

