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Operatur til Venedig

Det er 8 år siden medlemmerne kunne opleve 
opera i det skønne Teatro La Fenice i Venedig. 
Derfor tilbyder vi igen en operatur til denne 
charmerende norditalienske by ved en lagune i 
Adriaterhavet. To italienske operaer er på pro-
grammet: Rossinis muntre, sjældent opførte 
L’inganno felice og Verdis Trubaduren. 

Turen vil vare 5 dage fra fredag 26. sep-
tember til og med tirsdag 30. september og vil 
foregå med fly fra Billund, enten med KLM via 

Amsterdam eller med Lufthansa via Frankfurt. 
Vi er i den sidste fase af planlægningen og mang-
ler kun detaljer vedr. flytransport. Den anslå-
ede pris vil ligge på ca. 10.800 kr. og omfatte 
flytransport Billund-Venedig t/r, transfer med 
vandtaxa lufthavn-hotel t/r, 4 overnatninger i 
Venedig på et centraltbeliggende ***hotel i delt 
dobbeltværelse med morgenmad samt 2 opera-
billetter i den bedste priskategori (gulvpladser). 
Tillæg for enkeltværelse udgør 2.900 kr. 

Tilmeldingsfristen er søndag 23. marts 
og depositumsbeløbet, der skal medsendes 
sammen med bestillingen, udgør 4.000 kr. pr. 
person. Jo hurtigere vi finder deltagere til rejsen, 
jo bedre vilkår opnår vi for flytransport.  

Bindende tilmelding kan foretages på den 
elektroniske kupon på vores hjemmeside (under 
bestilling) eller på den vedlagte servicekupon.

Alle tilmeldinger ekspederes i den række-
følge, de ankommer. Snarest efter fristens udløb 
udsender vi bekræftelse på deltagelse i turen 
samt yderligere information om restbetaling.

Aktivitetskalender
 • 24. marts 2014, kl. 19 
    Pavol Breslik: 
    - musikalsk portræt 
    causeri ved André Marcks 
    Brobjergskolen

• 29. marts 2014, kl. 14 
    Ordinær generalforsamling 
    Kammermusiksalen  
    Musikhuset Aarhus

•  9. – 12. maj 2014 
 Operatur til Gøteborg/Malmø 
 Halévy: Jødinden 
 Puccini: Tosca    
 Strauss: Rosenkavaleren

•  26. – 30. september 2014 
 Operatur til Venedig 
 Rossini: L’inganno felice 
Verdi: Trubaduren

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
lørdag 29. marts 2014 kl. 14 i Kammermusiksalen i 
Musikhuset Aarhus. 

Dagsorden er følgende:
•  valg af dirigent
•  formandens beretning
•  fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
•  fastsættelse af årskontingent for 2015 
  (bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet fra de
  nuværende 195 kr. til 210 kr. om året)
•  valg af bestyrelsesformand
  (Per Eland er villig til at modtage genvalg)
•  valg af bestyrelsesmedlemmer 
  (på valg er Ulla Lomholt og Lena Pedersen; begge er 
  villige til at modtage genvalg) 
•  valg af foreningens revisor 
  (Per Rasmussen er villig til at modtage  genvalg)
•  indkomne forslag
•  eventuelt

Efter generalforsamlingen er der koncert med unge sang-
studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium. 

I lighed med tidligere år vil vi trække lod om 3 CD-
albums blandt alle deltagere i generalforsamlingen.

Musikalsk portræt: Pavol Breslik
Pavol Bresliks internationale sangerkarriere begyndte for alvor, 
da han i 2005 af operabladet Opernwelt blev udnævnt som Singer 
of the Year. 

Tenoren, der er født i 1979 i Slovakiet, afsluttede sine ope-
rastudier på konservatoriet i Bratislava. I 2000 vandt han før-
steprisen ved Antonín Dvorák-konkurrence i Tjekkiet. I årenene 
2002-2003 fortsatte han sin sangeruddannelse på Opera Studio 
CNIPAL i Marseille og deltog i masterclasses hos Yvonne Minton, 
Mady Mesplé, Mirella Freni og William 
Matteuzzi. Fra 2003 til 2006 var Pavol 
Breslik medlem af Statsoperaen Unter 
den Linden i Berlin, hvor han bl.a. sang 
lyriske Mozart-partier såsom Ferrando 
i Così fan tutte, Tamino i Tryllefløjten og 
Don Ottavio i Don Giovanni. 

Siden 2006 har den slovakiske tenor 
arbejdet på freelance-basis. Han er nu en 
hyppig gæst på operascenerne i London, 
Milano, Paris, New York, Wien, Madrid, München, Zürich og 
Bruxelles. Han har også sunget en række tenorroller på festiva-
lerne i Glyndebourne, Wiener Festwochen og i Aix-en-Provence.

André Marcks vil tegne et musikalsk portræt af den inter-
nationalt efterspurgte tenor og præsentere ham gennem en 
række indspilninger på CD og DVD i hans glansroller i operaer 
af Mozart, Bellini, Donizetti, Janáček, Tjajkovskij, Gounod og 
Alban Berg.

Arrangementet finder sted mandag 24. marts kl. 19 på 
Brobjergskolen i lokale 104 i stueetagen.



Anna Bolena på DVD og Blu-ray
Vi fortsætter traditionen med at tilbyde medlemmerne en 
attraktiv og prisbillig operaindspilning. Da interessen for 
Donizettis Lucia di Lammermoor var enorm blandt for-
eningens medlemmer, hvor både foredraget om værket og 
operaindspilninger på CD og 
DVD, som vi havde tilbudt i for-
bindelse med Den Jyske Operas 
forestillinger, var et kæmpe til-
løbsstykke, har vi besluttet at 
tilbyde endnu et værk af denne 
italienske komponist. Valget 
faldt på Donizettis første store 
succes, den historiske opera 
Anna Bolena, som også skabte 
international opmærksomhed.

Det er en optagelse fra Stats-
operaen i Wien med bl.a. Anna Netrebko i titelrollen, Elina 
Garanča som Jane Seymour og Ildebrando d’Arcangelo som 
kong Henrik VIII. Indspilningen kan tilbydes på DVD og 
Blu-ray til hhv. 160 og 190 kr. – normalpriserne er 269 og 
319 kr.). 

Indspilningerne kan bestilles på den vedlagte servicekupon 
eller på den elektroniske kupon på nettet og afhentes 24. marts 
til foreningens næstkommende arrangement på Brobjergskolen 
eller 29. marts til generalforsamlingen i Kammermusiksalen. 
Skiverne kan også bestilles til forsendelse med posten mod et 
forsendelsesgebyr på 40 kr. Bestillingsfristen udløber den 20. 
marts. 

Alle ordrer skal forudbetales. Husk venligst at foreningen 
ikke har noget pladelager – først når vi kender omfanget af 
bestillingerne køber vi de pågældende DVD’er. Og det kan 
tage tid, afhængig af leveringsstatus.

Abonnementbestilling online på billetlugen.dk
OBS! For at kunne bestille venneabonnementet online 
skal der oprettes en medlemsprofil på web-sitet www.bil-
letlugen.dk. Det kan Billetlugen ordne automatisk på basis 
af data fra vores medlemskartotek. Forudsætning herfor 
er et gyldigt medlemskab samt e-mailadresse og telefon-
nummer. Oplysningerne sendes til billetformidlingssitet 
ultimo marts. Har man allerede oprettet en brugerprofil 
til brug på www.billetlugen.dk, bliver profilen aktiveret så 
man også kan købe billetter i venneabonnementet.

Medlemmerne kan ajourføre deres profilinforma-
tioner hos os ved at logge sig ind på vores hjemmeside. 
Siden Medlemsprofil vises; den indeholder alle registrede 
medlemsoplysninger, som kan suppleres/ændres ved at 
trykke på knappen [Redigér profilen]. Inden onsdag 2. 
april kl. 10, hvor online-bestilling begynder, modtager 
man en e-mail med et link, som skal benyttes ved abon-
nementkøbet.  

Ønsker man ikke, at ens profilinfo skal overføres 
til Billetlugen, bedes en kort besked herom sendt til os 
inden den givne frist. I så fald kan venneabonnementet 
kun bestilles ved personlig eller telefonisk henvendelse i 
Musikhusets Billetsalg, der først begynder hhv. to og tre 
timer senere, nemlig kl. 12 og 13.

Den Jyske Operas ledelse og foreningens bestyrelse har indgået 
en ny aftale om eksklusivt venneabonnement for sæsonen 2014–
2015 – ”Kærlighedens smertefulde valg”. 

Et venneabonnement omfatter 1 billet i samme billetkate-
gori til hver af sæsonens 3 forestillinger i Musikhuset Aarhus: 
Puccinis La Bohème (spilleperiode: 12.–16. november 2014,) 
Mozarts Cosi fan tutte (4.–7. februar 2015), og Leoš Janáčeks 
Jenufa (20.–26. august 2015).

Forsalgsperioden for foreningens medlemmer begynder 
onsdag 2. april: kl. 10 – for bestillinger online, kl. 12 – ved 
personlig henvendelse i Billetsalget i Musikhuset Aarhus, og kl. 
13 – telefonisk på tlf.nr.  8040 4040. Venneabonnementer kan 
købes i forsalg indtil 16. august 2014. 

Venneabonnementer kan bestilles elektronisk på nettet med 
mulighed for selv at vælge pladser og udprinte billetter. Forud-
sætning herfor er en gyldig e-mailadresse og et telefonnummer 
(læs i øvrigt betingelserne under Abonnementbestilling online 
nederst på siden). Medlemmerne kan naturligvis også bestille 
abonnementer direkte via Musikhusets billetsalg ved personlig 
eller telefonisk henvendelse. Medlemsnummeret skal opgives 
ved alle henvendelser.

Hvert medlem kan købe op til 2 venneabonnementer, dvs. 
maks. 2 billetter til de 3 nævnte forestillinger. Billetkategorierne 
og abonnementspriserne er som følger: 

• A =  1.385 kr. (A-billet til hver af de 3 nævnte forestillinger) 
• B =  1.055 kr. (B-billet til hver af de 3 nævnte forestillinger) 
• C =  685 kr. (C-billet til hver af de 3 nævnte forestillinger) 

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer inden billet-
salgsstart. Vi vil udtrykkeligt gøre opmærksom på, at den sam-
lede rabat på 300 kr. kun gælder ved abonnementskøbet. Når 
det officielle billetsalg starter i slutningen af april kan medlem-
merne købe billetter til enkelte operaforestillinger på alminde-
lige betingelser. 

To ledige pladser til Gøteborg og Malmø
Som tidligere informeret 
har foreningen arrangeret 
en operatur til Gøteborg og 
Malmø, hvor medlemmerne 
kan opleve tre operaer: Jød-
inden, Tosca og Rosenkava-
leren.

Vi har to ledige plad-
ser på denne tur, der varer 4 

dage og foregår i perioden 9.–12. maj 2014. Prisen er 4.450 kr. pr. 
person i delt dobbeltværelse og omfatter bustransport Århus-
Gøteborg-Malmø t/r, færgeoverfart, hotelovernatning samt 
operabilletter i den bedste priskategori. Tillæg for enkeltvæ-
relse udgør 950 kr. Flere detaljer vedr. vores ”svenske” rejse kan 
læses i Nyhedsbrevet Nr. 6 fra november 2013 eller som pdf-fil på 
foreningens hjemmeside på internettet (se under Arkiv | 2013 | 
November 2013).

Tilmelding til denne attraktive tur kan foretages enten tele-
fonisk eller på e-mail og vil foregå efter først-til-mølle-princip-
pet. Hele rejsens pris på 4.450 kr. pr. person forfalder til betaling 
i forbindelse med tilmeldingen.

Eksklusivt venneabonnement 2014–2015
Spar 300 kr. i billetforsalg fra 2. april


