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Om tryllefløjten
Mange af Mozarts operaer hører til de mest spillede og 
elskede værker i hele operarepertoiret, og Tryllefløjten har 
en ganske særlig plads i manges hjerter. 

Mozart skrev sin første opera 
i en alder af 11 år, og Tryllefløjten 
blev den sidste opera, han skrev, 
for han døde som kun 35-årig. 
Tryllefløjten blev populær lige 
med det samme, og det er et vid-
underligt eventyr med livsvis-
dom og komik – og ikke mindst: 
Mozarts uforlignelige musik! 
Mens prinsen Tamino stræber 
efter en højere erkendelse og efter 
at blive forenet med Pamina, klovner Papageno sig igennem 
livet og får også sin egen kæreste til sidst. Sarastro hersker 
i de indviedes kreds, som trues af Nattens Dronning med 
hendes halsbrækkende arier. 

Foredraget er en optakt til Den Jyske Operas familiefore-
stilling, og Leif V. S. Balthzersen, der har skrevet en anmel-
derost bog om Mozarts operaer, fortæller om Mozart og om 
tilblivelsen af Tryllefløjten samt om de første opførelser og 
udvalgte momenter i handlingen.

Arrangementet finder sted tirsdag 17. januar 2023 kl. 
19 i mødelokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Aarhus. 

Åben prøve på tryllefløjten 
Tirsdag 31. januar 2023 inviterer vi medlemmerne til åben 
prøve på Tryllefløjten, der begynder kl. 10.45. Vær opmærk-
som på, at vi samles ved trappeopgangen foran Rytmisk Sal 
(indgang fra Skovgårdsgade 2C), da Musikhusets foyer 
åbnes senere. Selve prøven, der varer indtil kl. ca. 12, foregår 
i Store Sal. 

Ingen anden opera har fortryllet generationer af børn 
og voksne som Mozarts udødelige Tryllefløjten. For at inspi-
rere forældre og bedsteforældre til at lade børnene opdage 
musikkens og kunstens verden (og lokke dem væk fra smart-
phones og tablets), præsenterer Den Jyske Opera en særlig, 
børnevenlig opsætning af operaen: med stort orkester og de 
bedste sangere, men forkortet så den ikke er længere end en 
god børnefilm. Forestillingen præsenterer nuværende og 
kommende Mozart-fans for alle de berømte melodier. Og 
som prikken over i’et hentes orkestret op i øjenhøjde, så alle 
i salen kan opleve glæden ved den uendeligt smukke musik.

Fastelavnsgalla 2023
Det tilbagevendende ny-
tårsarrangement, Nytår-
staffel, kunne for første 
gang i årtier ikke gennem-
føres i januar 2023, idet vi 
ikke kunne leje Kammer-
musiksalen til formålet. 
Men da medlemmerne 
ikke må snydes for denne 
festlige begivenhed, in-
viterer vi til en Fastelavns-

galla, der finder sted lørdag 18. februar 2023 kl. 13, igen 
i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus.

Den festlige buffet, som serveres i Musikkonservato- 
riets egen kantine, består af forskellige forretter, lune kød- 
og fiskeretter, salater, diverse oste, frugt m.m. Dertil hjem-
mebagt brød og smør, te og kaffe. Drikkevarer såsom vin, øl, 
sodavand er ikke inkluderet i prisen, men vil kunne købes 
separat i kantinens bar til fordelagtige priser.

Programmet vil udover underholdning i form af den 
traditionelle operaquiz med mange musikpræmier, også 
rumme en koncert. Operasangerne Frederikke og Anders 
Kampmann vil sammen med pianisten Maren Marie Tange 
underholde os med et ambitiøst og varieret program med 
operaarier, -duetter og sange.

Tilmelding til gallaen kan foretages direkte på vores 
hjemmeside på internettet (under bestilling). Man kan også 
sende os et brev eller et postkort med tilmeldingen. Prisen 
er 280 kr. pr. person – den er ens for medlemmerne og 
deres gæster. Da Kammermusiksalen kun har plads til ca. 
110 personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger være afgø-
rende for deltagelse i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber tirsdag 31. januar 2023. 
Vi udsender ingen bekræftelse på deltagelse i gallaen, men 
kontakter kun medlemmerne hvis arrangementet bliver 
overtegnet. 

Adgangsbilletter postsendes primo februar 2023 vedlagt 
det næstkommende nyhedsbrev.

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer. 
Der kræves ingen tilmelding – alle, der ønsker at overvære 
prøven, mødes blot i Musikhuset den dag. Husk at det er 
en arbejdsprøve og der kan forekomme afbrydelser, og sce-
nerne ikke nødvendigvis spilles i kronologisk rækkefølge.

Tryllefløjten får premiere i Musikhuset Aarhus  2. februar 
2023 kl. 17. Den spilles også 3. og 10. februar kl. 19.30 samt 4. 
og 11. februar kl. 15.

Derefter sendes operaen på turné indtil 17. marts. Den 
spilles i Vordinborg, Hillerød, Albertslund, Odense, Flens-
borg, Esbjerg, Vejle, Sønderborg, København, Herning, 
Viborg og Aalborg (se turnéplanen på Operaens hjemeside).



Aktivitetskalender 

• tirsdag 17. januar 2023   kl. 19 
     OM TRYLLEFLØJTEN 
     v/ Leif V S Balthzersen    
   FO-byen, Frederiksgade 78B

• onsdag  8. februar 2023   kl. 19 
     I ØNSKER, VI SPILLER... 
     FO-byen, Frederiksgade 78B

•  lørdag 18. februar 2023   kl. 13  
FASTELAVNSGALLA 
Kammermusiksalen 
Musikhuset Aarhus 

•  lørdag 25. marts 2023   kl. 14 
GENERALFORSAMLING 
Forslag til kandidater til besty-
relsen samt emner til behandling 
på generalforsamlingen bedes 
sendt til bestyrelsen inden 1. 
februar.

tryllefløjten – DVD
I anledning af Den Jyske 
Operas opførelser af Tryl-
lefløjten tilbyder vi med-
lemmerne en indspilning  
af Mozarts indtagende 
opera på DVD/Bluray. 

Det er en remastered 
version af den berømte 
filmatisering instrueret af 
Ingmar Bergman – en af 
de bedste opera-filmati-
seringer nogensinde. Den 
er præget af umiddelbar 
begejstring og glæde ved 
Mozarts musik. Bergman 
kombinerer klassisk tea-
teropsætning med filmi-
ske virkemidler og bryder 
samtidig teatrets konven-
tioner. 

Indspilningen koster 
150 kr. (normalprisen her-
hjemme er 249 kr.). Den 
kan inden 25. januar 23 
bestilles på den elektro-
niske kupon på nettet. De 
bestilte og betalte skiver 
kan afhentes til forenin-
gens arrangementer i 
FO-byen eller bestilles til 
forsendelse med posten 
mod et forsendelsesgebyr 
på 50 kr. 

Alle ordrer skal forud-
betales og de skaffes hjem 
samlet efter bestillingsfri-
stens udløb.

I ønsker, vi spiller...
For en del år siden havde vi et arrangement, hvor 
medlemmer, der havde én eller flere favoritarier, duet-
ter, korstykker eller ensembler fra en yndlingsopera, 
kunne skrive til os og få sit ønske opført. 

Resultatet var overvældende – vi modtog mange 
forskellige ønsker, så vi kunne sammensætte et spæn-
dende koncertprogram.

Nu gentager vi succesen. Vi beder alle der har lyst 
til at bidrage med et forslag til ønskekoncerten, om at sende os en mail med deres 
favoritoperanummer. Man er velkommen til at skrive en kort kommentar eller begrundelse 
for valget af netop dette stykke. Forslagene kan sendes uanset om man selv planlægger at 
deltage i arrangementet. 

Ønskekoncerten præsenteres for medlemmerne onsdag 8. februar 2023. kl. 19 i møde-
lokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Aarhus. 

Fristen for indsendelse af medlemsønsker er 31. januar. 
Da vi kun råder over musikmateriale, som stammer fra private samlinger, forbeholder vi 

os ret til selv at vælge medier med indpilningerne (grammofonplade, CD eller DVD). Derfor 
kan vi ikke garantere at de udvalgte musikstykker præsenteres med bestemte sangere, ensem-
bler, orkestre eller dirigenter. 

Nyt medlemskort 2023
Alle medlemmer, der har fornyet deres medlemskab, modtager 
et personligt medlemskort vedlagt dette brev. Mangler kortet, er  
kontingentet (250 kr.) ikke betalt rettidigt – fristen for betaling 
udløb 5. januar 2023.

De medlemmer, der har betalt kontingentet efter denne dato, 
modtager medlemskortet sammen  med det kommende nyheds-
brev, som sendes medio februar. Er kontingentet betalt men ikke 
registreret korrekt, meddel os venligst indbetalingsdatoen. Vi 
undersøger sagen og fremsender kortet. 

Et bestyrelsesmedlem søges...
Lørdag 25. marts 2023 afholder 
foreningen generalforsamling, 
og efter 15 år i bestyrelsen gen-
opstiller Lena Pedersen IKKE. 

Vi har heldigvis vores nyt-
tige gruppe på 3 frivillige hjæl-
pere, og herfra stiller én op som 
kandidat til den ledige post.

Men... Der er stadig plads til endnu et bestyrelsesmedlem, som også vil være med til at 
udføre de opgaver, der skal løses. Vi har nu i et par år været 4 i bestyrelsen (udover forman-
den), men ferie, sygdom og andre aftalte gøremål kan betyde forfald, så vi vil stå stærkere  
med 5 bestyrelsesmedlemmer.

De udadvendte opgaver, som medlemmerne oplever ved vore arrangementer, viser noget 
af vort arbejde, men på de indre linjer med bestyrelsesmøder, brevpakkemøder og mails søger 
vi jo at få kontinuitet og varieret indhold i kommende aktiviteter for medlemmerne. De fri-
villige hjælpere kan vi trække på i givne situationer, men de deltager ikke i interne møder.

Vi kan ikke tilbyde at forgylde et bestyrelsesmedlem; intet honorar, samme pris som 
øvrige medlemmer på rejser og andre eksterne oplevelser.

Til gengæld kan vi tilbyde godt sammenhold og hyggelige møder, skiftevis hos hinanden 
– og, det væsentlige, nemlig at være med til at skaffe gode og opløftende arrangementer for 
medlemskredsen.

Tag nu mod til dig og meld dig selv som kandidat til bestyrelsen inden 1. februar. Du må 
også gerne foreslå en anden, men skal dog have tilsagn fra vedkommende! 

Ønskes flere oplysninger om jobbet, kan vi kontaktes via vores hjemmeside under Hvem 
er vi?  |  Bestyrelse”.


