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Gioacchino Rossinis operaer er i stigende grad vendt tilbage 
til teaterscenerne både i Danmark og resten af verden, hvor 
publikum i de senere år har set spektakulære opsætninger 
med de største stjerner på verdens mest prestigefyldte ope-
rascener, som The Met i New York, Covent Garden i London, 
Wiener Staatsoper og La Scala i Milano. 

Samtidig har internationale forskere gennem de sidste 
60 år præsenteret et omfattende nyt biografisk materiale om 
Rossini. Det har ændret synet på den italienske mester. Efter 
at han i mange år stort set kun var kendt for Barberen i Sevilla, 
betegner referenceværket New Groves Dictionary i dag Ros-
sini som Italiens største operakomponist i årene 1800-50. 

Foredraget, der afholdes af Thomas Milholt, kaster nyt lys 
på Rossinis samlede produktion med særlig fokus på Aske-
pot, som Den Jyske Opera har på programmet senere på året, 
og præsenterer flere andre af hans både morsomme og alvor-
lige operaer med verdens største operastjerner. 

Medlemsaftenen finder sted onsdag 5. oktober kl. 19 i 
mødelokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Aarhus.

Verdensstjernen Rossini Operatur til Gøteborg og Oslo
I vort seneste nyhedsbrev, udgivet lige før sommerferien, 
åbnede vi for tilmelding til operaturen til Gøteborg og Oslo, 
hvor vi kan opleve Carmen, Così fan tutte samt Bajadser og 
Cavalleria Rusticana. I den sidstnævnte forestilling optræder 
den norskfødte sopran Lise Davidsen, der sidste år vandt så at 
sige alle de store internationale sangerkonkurrencer. 

Da tilmeldingsfristen udløb midt i ferieperioden, er der 
risiko for, at nogle medlemmer ikke kunne nå at tage stilling  
til evt. deltagelse i turen. Der er stadigvæk få ledige pladser 
som vi gerne vil sælge. Derfor forlænger vi tilmeldingsfristen.

Operaturen vil være af 5 dages varighed fra torsdag 12. 
januar til og med mandag 16. januar 2017 og vil foregå i 
egen komfortabel langtursbus. 

Rejsens pris er 6.950 kr. og omfatter bustransport, færge-
overfart, overnatning i delt indvendig kahyt og dobbeltværelse 
med morgenmad på centralt belligende hoteller i Gøteborg og 
Oslo samt billetter i den bedste priskategori til tre operafore-
stillinger. Tillæg for enkeltværelse udgør 1.350 kr. 

Bindende tilmelding til turen bedes foretaget på den elek-
troniske kupon på vores hjemmeside og sendt til os sammen 
med depositum på 
3.000 kr. Fristen er 
nu 15. september. 

Snarest efter fri-
stens udløb udsen-
der vi bekræftelse 
på deltagelse i turen 
samt yderligere in-
formation om rest-
betaling.

Shakespeare-koncert 
I anledning af 400-året for Wil-
liam Shakespeares død inviterer 
Det Jyske Musikkonservatorium 
til sæsonens første soiré med 
konservatoriets dygtige sangere.

Vi kan opleve komponister-
nes inspiration af Shakespeares 
poesi fra hans nære eftertid, og 
vi får et bredt uddrag op gennem 
tiden, så vi ender helt oppe i vore 
dage. Et par ensembler fra Verdis 
opera Falstaff  kan man også 
glæde sig til.

Koncerten finder sted onsdag 
14. september kl. 19.30 i Kam-
mermusiksalen i Musikhuset 
Aarhus.

Der er fri entré til soiréen.
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Dansk produktion af Intet og TalentU-projektet
Som en del af Aarhus, Europæisk Kulturho-
vedstad 2017, præsenterer Den Jyske Opera 
den danske operapremiere på Janne Tellers 
prisbelønnede, danske ungdomsroman Intet. 

Det er historien om en ung drengs mislyk-
kede forsøg på at finde mening i selve eksisten-
sen og om de katastrofale anstrengelser hans 

klassekammerater gør for at overbevise ham om, at han ikke bør give afkald på livet. 
Operaen, der er komponeret af David Bruce, er bestilt i et samarbejde med Royal Opera 

House, Covent Garden og Glyndebourne Opera. Når forestillingen opføres på Den Jyske 
Opera i foråret 2017 er det med 60 unge sangere på scenen fra Den Jyske Operas TalentU - et 
talenthold i musikdramatik for helt unge sangere i alderen 14-22 år.  

En af deltagerne er den 22-årige Lise Lotte Beck Andersen, som i foråret modtog for-
eningens rejselegat for at kunne deltage i indledende prøver i Glyndenbourne, England. Vi 
har inviteret Lise Lotte samt Lene Juul Langballe, der er formidlingsansvarlig på DJO, til at 
komme og fortælle om TalentU-projektet og om den danske produktion af Intet. 

Mødet med vores gæster finder sted tirsdag 8. november kl. 19 i vort mødelokale i FO-
byen, Frederiksgade 78B i Aarhus. 



Postomdeling
Post Danmark, der nu er blevet en del af PostNord, har 
skiftet farven til blå og yderligere strammet reglerne vedr. 
postomdeling. I teorien omdeles breve, der er lagt i post-
kassen, mandag-fredag og er op til fem hverdage under-
vejs. I praksis er det meget værre - vi har kendskab til flere 

breve, der har været hele otte dage undervejs.
Set i lyset af de mange spareforanstalninger, der gør brug af almindelige postforsendelser 

både dyrt og besværligt, opfordrer vi alle de medlemmer der har e-mailadresse, men fortsat 
modtager papirudgave af nyhedsbrevet, om endnu en gang at overveje om de kunne nøjes med 
den elektroniske version. På sigt har bestyrelsen planer om helt at udfase levering af trykt post 
til medlemmerne med aktiv e-mailadresse. 

Der er ingen ulemper ved den elektroniske løsning. Tværtimod. Indholdet af brevet kan læses 
på vores hjemmeside – endda 7-8 dage før modtagelse af postafsendte breve. Man kan også selv 
udskrive brevet i den form, det er skabt, ved hjælp af en pdf-fil, der ligger på nettet (det sidste 
valg under menupunktet Nyhedsbrev). Det eneste redskab, der kræves, er Acrobat Reader, som 
gratis kan downloades fra Adobe – linket er placeret nederst på samme side som brevet. Samme 
sted ligger der en knap hvor man kan fravælge modtagelse af det trykte nyhedsbrev.

Vi håber på medlemmernes positive reaktion desangående – selv en lille besparelse vil forøge 
vore muligheder for ekstra aktiviteter til glæde for hele medlemsskaren.

Hug en hæl og klip en tå
Den Jyske Opera byder på den 
nyskrevne børneopera for 
børn fra 5 år Hug en hæl og 
klip en tå.

Det er en sjov eventyr-
opera, men den handler også 
om ægte følelser og vigtige 
temaer i børns liv: Søsken-
dejalousi, forældreambitio-
ner på deres børns vegne, og 
følelsen af ikke at være god 

nok. Operaen leger med Rossinis udgave af Askepot, men byder 
på sit helt eget persongalleri uden prins og store balscener. 

Birgitte Holt Nielsen fra Den Jyske Opera siger: - ”I Hug en 
hæl og klip en tå leger vi med eventyret om Askepot og ope-
raen Askepot. Her er ingen Disney-agtig Askepotfigur og kun 
en enkelt lille mus i vores historie. Men temaet om tre sam-
menbragte søstre og deres modstridende drømme og længsler 
foldes ud på sjov og rørende vis, underbygget af Rossinis fæn-
gende og sprudlende musik. I Hug en hæl og klip en tå mødes 
børn og opera i øjenhøjde og forestillingen er derfor en rigtig 
fin indgang til operaens verden.”              

Rossinis skønne toner er arrangeret på nye og overraskende 
måder af Branko Djordjevic, som selv medvirker i forestillin-
gen. 4 operasangere fra Den Jyske Operas Kor medvirker i rol-
lerne som de tre voksne søstre og den gamle mor, der har store 
operaambitioner på sine døtres vegne. Den sammenbragte 
families liv fletter sig på finurlig vis sammen med eventyret om 
Askepot, men hvem der kommer til at passe skoen til sidst, skal 
ikke afsløres her. 

Hug en hæl og klip en tå opføres på DOKK1 i Aarhus i et 
samarbejde mellem DOKK1 og Den Jyske Opera. Spilledatoer: 
Lørdag 15. oktober kl. 11.00 og 13.00, torsdag 27. oktober kl. 
16.00, fredag 28. oktober kl. 16.00 og lørdag 29. oktober kl. 
11.00 og 13.00. Billetter, der koster 80 kr., kan købes på Den 
Jyske Operas hjemmeside. 

Askepot på CD og DVD
I anledning af Den Jyske Operas kommende opførelser af 
Askepot tilbyder vi medlemmerne en CD- og DVD-indspil-
ning af Rossinis charmerende opera.

CD-indspilningen, der bl.a. har Teresa Berganza og Luigi 
Alva på rollelisten samt London Symphony Orchestra og 
Scottish Opera Chorus, er dirigeret af Claudio Abbado. Den 
koster kun 80 kr. (normalprisen er 149 kr.). 

Den vidunderlige Frederica von Stade optræder på DVD-
optagelsen sammen med Francisco 
Araiza, Paolo Montarsolo og Claudio 
Desderi. Det er en filmversion af den 
legendariske opsætning fra Milano, 
instuderet af Jean-Pierre Ponnelle. 
Claudio Abbado dirigerer La Scala 
Operaens kor og orkester. DVD’en kan 
erhverves for 170 kr.

Skiverne kan bestilles på den elek-
troniske kupon på nettet eller pr. brev 
eller postkort. De bestilte indspilninger kan afhentes 5. okto-
ber til vores arrangement i FO-byen. Indspilningerne kan 
også bestilles til forsendelse med posten mod et gebyr på 40 kr. 

Bestillingsfristen udløber 20. september. Alle ordrer skal 
forudbetales og de effektueres samlet. Husk venligst at for-
eningen ikke har noget pladelager – først når vi kender 
omfanget af bestillingerne køber vi indspilningerne. 

Aktivitetskalender
•  13. september 2016  kl. 19            
    Tysk eventyropera   
    –  ved Leif  V. S. Balthzersen       
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  5. oktober 2016  kl. 19            
    Verdensstjernen Rossini   
    –  ved Thomas Milholt       
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  8. november 2016  kl. 19            
    Om Intet   
    –  ved Lene Juul Langballe og 
     Lise Lotte Beck Andersen  
     fra TalentU-holdet       
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  12. januar - 16. januar 2017 
    Operatur til Gøteborg og  Oslo 
    Carmen, Cosí fan tutte,    
    Cavalleria rusticana/Bajadser

Kommende arrangementer
Vi er godt i gang med at planlægge de vanlige jule- og 
nytårsarrangementer. Læs flere detaljer i det næstkom-
mende nyhedsbrev der udgives primo november - her er 
blot datoerne:

•  Julehygge - lørdag 3. december 2016 kl. 14
    FO-byen, Frederiksgade 78B
•  Nytårstaffel - lørdag 28. januar 2017  kl. 13
   Kammermusiksalen, Musikhuset Aarhus


