
nyhedsbrev
Aktivitetskalender
• 13. maj 2009, kl. 19 

Maria Malibran 
- den første historiske diva 
Brobjergskolen

• 8. juni 2009, kl. 18.30 
Rossini: Rejsen til Reims 
- opera på storskærm 
Brobjergskolen

• 13.-14. juni 2009 
Operaweekend i København 
Rossini: Tyrken i Italien 
Wagner: Tristan og Isolde

• 17.-21. juni 2009 
Operatur til Oslo 
Bizet: Carmen  
Strauss: Elektra

• 13. juli 2009, kl. 18 
Trubaduren 
Fuglsøcentret, Knebel 
(busafgang kl. 17)

• 17. juli 2009, kl. 18 
Operagallakoncert 
Fuglsøcentret, Knebel 
(OBS! ingen bustransport)
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Operarejse til Dresden og Berlin
Så lykkedes det igen! Efter mange års forsøg på at skaffe bil-
letter til et af verdens mest berømte operahuse, kan vi nu med 
glæde annoncere en operatur til Semperoperaen i Dresden, 
hvor vi får mulighed for at se 2 enestående italienske mester-
værker: Giuseppe Verdis monumentale Otello og Gioachino 
Rossinis muntre Barberen i Sevilla. Undervejs vil vi opleve 
endnu et værk fra det italienske belcanto-repertoire, nemlig 
Bellinis sjældent opførte opera I Capuleti e i Montecchi på 

Deutsche Oper i Berlin. Det er en koncertopførelse med den verdensberømte lettiske mezzosopran 
Elina GaranČa, der som Carmen i Riga begejstrede deltagerne på operaturen til Baltikum. 

Turen vil være af 4 dages varighed fra onsdag 9. september til og med lørdag 12. septem-
ber 2009 og foregår med bus fra Århus. Vi er i gang med at undersøge muligheder for overnatning 
på et godt hotel i nærheden af det historiske Altstadt. Da mange detaljer endnu ikke er faldet på 
plads, er vi ikke i stand til at oplyse turens nøjagtige pris; vi kan dog sige at prisen næppe vil over-
stige 5.500 kr. Prisen vil omfatte transport i en komfortabel langtursbus Århus-Berlin-Dresden 
t/r, 3 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad, 3 operabilletter i den bedste priskategori. 
Tillæg for enkeltværelse vil typisk udgøre ca. 950 kr. 

På trods af de enkelte løse ender har bestyrelsen besluttet at åbne for tilmeldinger til turen. 
Vi skal nemlig handle meget hurtigt, da vores billetreservation udløber 15. maj. Til den tid skal 
alle billetter være forudbetalt. På grund af den meget stramme tidsplan, er vi nødt til at afkorte 
tilmeldingsfristen væsentligt; den udløber nemlig allerede torsdag 14. maj. Af samme grund er 
depositumsbeløbet større end sædvanligt og udgør denne gang 3.000 kr. pr. person. 

Tilmelding til turen kan foretages på den vedlagte servicekupon eller på den elektroniske 
kupon på vores hjemmeside (under bestilling). Vi har kun fået tilsagn om 45 pladser til alle ope-
raforestillinger, uden mulighed for forøgelse af billetkvotaen. Derfor ekspederes alle tilmeldinger 
i den rækkefølge, de ankommer. Overtegnes turen 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.

Sommeropera i Fuglsøcentret
Det italienske Belcanto Opera Company er igen på besøg i  
Mols Bjerge og spiller opera i Fuglsøcentret i juli. Efter Rigo-
letto i 2002 og Macbeth i 2006 er endnu et af Giuseppe Verdis 
værker på programmet i år, nemlig den evigpopulære Truba-
duren. Operaens handling er en smule indviklet men Verdi har 
skrevet en genial musik til den. Trubaduren var i øvrigt den 
første Verdi-opera, som blev opført på Det Kongelige Teater. 

Foreningens medlemmerne kan opleve operaen mandag 
13. juli. Og fredag 17. juli giver kompagniet en festlig gal-
lakoncert med operaarier og duetter. Både opera- og kon-
certforestillingen begynder kl. 20, men der serveres italiensk 
buffet fra kl. 18. Kaffe er inkluderet i prisen mens vin, øl og 
sodavand kan købes separat. Den samlede pris (forestilling + 

buffet) er 500 kr. pr. person. Til 
forestillingen mandag 13. juli til-
bydes medlemmerne bustrans-
port til og fra Fuglsø med afgang 
kl. 17 fra busholdepladsen ved 
Musikhuset Aarhus. Tillæg for 
transporten er 80 kr. 

Tilmelding til arrangemen-
terne kan foretages på serviceku-
ponen eller via vores hjemmeside 
på internettet (sidste frist for 
bestilling er 30. juni). Der udsen-
des ingen bekræftelse på deltagelse, men vi vil kontakte med-
lemmerne, hvis arrangementet bliver udsolgt. Alle billetterne 
sendes med posten primo juli.

Operabilletter til DKT
Der var en pæn medlemsinteresse for Ari-
adne på Naxos og Tannhäuser blandt de 
3 tilbudte operaforestillinger på Det Kon-
gelige Teater i næste sæson. Vi har derfor 

bestilt billetter til disse to operaforestil-
linger. Vi forventer svar fra DKT’s Billet-
center ultimo juni. 

Der var desværre ringe tilslutning 
til Carmen. Vi har modtaget kun 11 for-
håndstilkendegivelser til denne opera, 

og det er langt fra nok til at vi kunne 
reservere gruppebilletter (minimums-
køb er 25 billetter pr. forestilling).

Oplysning om udfaldet af bestil-
lingen samt betalingsvilkår følger i det 
næstkommende nyhedsbrev.



Maria Malibran - den første historiske diva
Onsdag 13. maj kl. 19 inviterer vi med-
lemmerne til en aften i selskab med mez-
zosopranen Maria Malibran, en af de mest 
berømte sangerinder fra det tidlige 19. år-
hundrede. Anledning hertil er gallakoncer-
ten med Cecilia Bartoli, som hylder denne 
første historiske diva. 

I løbet af aftenen får vi mulighed for at 
høre nogle udvalgte indspilninger fra Maria 
Malibrans omfattende repertoire udført af 
vor tids bedste sangerinder: udover Bartoli selv, også Agnes Baltsa, 
Jennifer Larmore, Vesselina Kasarova, Elina GaranČa o.a. Vi viser 
også en film af Michael Sturminger, Malibran Rediscovered - The 
Romantic Revolution, som følger Cecilia Bartoli i forberedelserne og 
forskningen omkring det ambitiøse Malibran-projekt samt i optagel-
serne af Maria-CD’en.

Causeriet finder sted i bygning A på Brobjergskolen (lokale 104, 
i stuetagen). 

 Regnskabsoversigt 2008
D r i f t
  Udgift Indtægt
kontingenter  111.500,00
porto, frimærker 28.201,27
tryksager, brochurer 14.370,83
administration, kontor 10.166,41
annoncer, reklame 7.475,00
medlemsarrangementer 24.342,09
operarejser  246,00
edb-udgifter, internet 1.400,00
gaver, honorarer 21.775,00
studielegat 10.000,00
telefon 693,98
nyanskaffelser 555,00
bestyrelsesmøder 450,00
gebyrer 85,00
renter  6.444,73
aktieudbytte  2.040,00
udbytteskat 571,20
Driftsresultat (overskud)  144,95 
 
S t a t u s 
  Debet  Kredit
Aktiver
likvide beholdninger 265.582,12
aktier 12.448,58
Aktiver i alt 278.030,70

Passiver
egenkapital primo  81.577,77
regulering kursværdi 35.441,02 
overført driftsresultat  144,95 
medlemsbidrag  12.154,00 
forudbetalt kontingent  53.850,00
forudbetalte arrangementer  58.710,00
forudbetalt operarejse  107.035,00
Passiver i alt  278.030,70

Generalforsamlingen
Lørdag 28. marts 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Den 
Jyske Operas prøvelokaler i Frichsparken i Århus. Kjeld Sachmann 
valgtes som dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig. Derefter aflagde Per 
Eland formandsberetning og André Marcks fremlagde og kommente-
rede det reviderede årsregnskab (se vedlagte regnskabsoversigt). Både 
beretningen og regnskabet blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 
Medlemskontingent for 2010 blev vedtaget uændret (170 kr.). Per Eland 
blev genvalgt som formand for foreningen. Forsamlingen genvalgte 
også Birthe Frisenette og André Marcks som bestyrelsesmedlemmer 
og Per Rasmussen som foreningens revisor. 

Efter generalforsamlingen overværede medlemmerne en koncert 
med unge sangsolister fra Det Jyske Musikkonservatorium, sopranen 
Charlotte Neumann og barytonen Peter Strömberg. På programmet 
var der operaarier og duetter fra bl.a. Figaros bryllup, Lastens vej, Den 
solgte brud, Mediet, Porgy and Bess, Edgar, La bohème, Die tote Stadt 
og Den glade enke. Pianisten Maren Marie Tange akkompagnerede 
sangerne. 

Cecilia Bartoli på CD og DVD
I anledning af gallakoncerten med Cecilia 
Bartoli i Århus denne måned, tilbyder vi 
medlemmerne en koncertoptagelse fra Bar-
celona på CD og DVD med den romerske 
verdensstjerne. 

Begge indspilninger er hyldest til én af 
de første kvindelige superstjerner i musik-
historien, Maria Malibran. Optagelserne 

blev foretaget i det berømte Palau de la Musica Catalana sammen med 
det vidunderlige orkester La Scintilla, som også vil akkompagnere 
sangerinden under koncerterne i Danmark. 

Maria-koncerten på CD og DVD koster hhv. 120 kr. og 180 kr. 
(mod normalprisen på 160 kr. og 230 kr.). De bestilte indspilninger 
kan afhentes 13. maj eller 8. juni til foreningens arrangementerne på 
Brobjergskolen. Indspilningerne kan også bestilles til forsendelse med 
posten mod et gebyr på 25 kr. Bestillingsfristen udløber den 30. maj. 

Rejsen til Reims på storskærm
Vi slutter sæsonen med et muntert indslag. På stor-
skærm viser vi Gioachino Rossinis ustyrlig mor-
somme opera Rejsen til Reims i en optagelse fra 
Gran Teatre de Liceu i Barcelona med bl.a. Elena de 
la Merced, Maria Bayo, José Bros, Nicola Ulivieri og 
veteranen Enzo Dara i rollen som baronen af Trom-
bonok. Operaen, uropført i 1825 på Théâtre-Italien i 
Paris, var en del af festivitas i anledning af Charles 
X’s kroning i katedralen i Reims. Operaen indeholder 
noget af den mest sprudlende musik, der er kommet 
fra Rossinis hånd.

Fremvisningen finder sted mandag 8. juni i 
lokale 104 i stueetagen på Brobjergskolen. Bemærk 
venligst, at af hensyn til operaens længde begynder 
arrangementet en halv time tidligere end sædvanlig, 
nemlig  kl. 18.30.


