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Aktivitetskalender
• 12. december 2009, kl. 13 

Julehygge 
Brobjergskolen

• 16. januar 2010, kl. 13 
Nytårstaffel 
Matematisk Institut 
Aårhus Universitet

• 30. januar - 2. februar 2010 
Operatur til Paris 
Bellini: Søvngængersken 
Massenet: Werther

• 4. februar 2010, kl. 19 
Om Idomeneo  
(detaljer i næste nyhedsbrev)

• 5.-13. februar 2010 
Opførelser af Idomeneo 
i Musikhuset Aarhus

• april 2010 
Operatur til Valencia 
de Falla: La vida breve 
Mascagni: Cavalleria Rusticana
Verdi: La Traviata

Nytårstaffel 2010 med overrækkelse af studielegat
Traditionen tro inviterer vi medlemmerne til vores festlige 
nytårstaffel lørdag 16. januar 2010. Arrangementet begyn-
der kl. 13 og finder igen sted på Århus Universitet, nærmere 
betegnet i Auditorium E på Matematisk Institut, bygning 
530 i Ny Munkegade. Århus Sporvejes linjer 4, 7, 17, 24 og 26 
kører næsten til døren (stoppested på hjørnet af Langelands-
gade/Palludan Müllers Vej).

Den festlige buffet består i år af varmrøget laks arran-
geret på plukgrønt, hertil flødestuvet spinat, syltet peber-
frugt og soltørrede tomater med tzatziki, grillede muslinger 
i hvidløgssmør, langtidsstegt kalvetykkam i egen sky, kyl-
lingefillet med peanutsauce og jasminris, lun pastaret med 
grønsager, diverse kolde salater og hjemmebagt brød. Til dessert serveres frugttærte med creme 
fraiche, ostebræt og frugtanretning. Dertil te og kaffe. Drikkevarer - vin, øl, sodavand er ikke 
inkluderet i prisen, men vil kunne købes separat i baren til meget favorable priser.

Programmet vil udover underholdning i form af en operaquiz med præmier, også rumme over-
rækkelse af foreningens studielegat. Navnet på legatmodtageren afsløres først på selve dagen, 
men vi kan allerede i dag røbe, at det drejer sig om en af de rigtig store sangtalenter. Den hædrede 
sangsolist vil kvittere for legatet med en koncert med udvalgte operaarier og sange. 

Tilmelding til taffelet kan foretages på servicekuponen eller direkte på vores hjemmeside på 
internettet (under bestilling). Medlemmerne kan naturligvis invitere gæster. Prisen er ens, 160 
kr. pr. person. 

Fristen for tilmelding udløber tirsdag 5. januar 2010. Vi udsender ingen bekræftelse på del-
tagelse i taffelet, da vi regner med at alle rettidigt tilmeldte personer vil kunne deltage i arran-
gementet. Sker det uventede, at arrangementet bliver overtegnet, informerer vi omgående alle 
implicerede personer.

Snart har vi jul igen...
Om mindre end seks 
uger har vi jul igen. Alle, 
der har lyst til at slappe 
af med et glas gløgg og 
brunkager midt i for-
beredelserne til julen, 
inviteres til et uformelt 
hyggearrangement på 
Brobjergskolen lørdag 

12. december kl. 13. Traditionen tro vil vi spille julelotteri, 
hvorfor vi beder medlemmerne om at komme med en lille, 
festlig pakket gave til ca. 15-20 kr. Som underholdning har 
vi valgt en festlig nytårskoncert fra Baden-Baden med ope-
raarier sunget af en af de mest talentfulde unge sangerinder, 
der i løbet af de seneste år har gjort en kometagtig karriere, 
nemlig den lettiske mezzosopran Elina GaranČa. Koncerten 
vises på storskærm. 

Vi fortsætter også traditionen med plademarked den dag 
så alle, der har klassiske plader, CD’er, DVD’er eller video-
bånd til salg eller bytte eller bare trænger til et par hyggelige 
stunder i den travle juletid, er velkomne denne lørdag efter-
middag. 

2 ledige pladser på turen til Paris
Som tidligere informeret har foreningen arrangeret en ope-
ratur til Paris, hvor medlemmerne på Bastille Operaen kan 
opleve to af vor tids mest efterspurgte sangere af den unge 
generation: Natalie Dessay i Bellinis Søvngængersken og 
Jonas Kaufmann i Massenets Werther. 

Vi har to ledige pladser på denne tur, der varer 4 dage og 
foregår i perioden 30. januar - 2. februar 2010. Prisen er 8.050 
kr. pr. person i delt dobbeltværelse og omfatter flytransport 
Tirstrup-Paris, hotelovernatning samt operabilletter i den 
næstbedste priskategori. Flere detaljer vedr. rejsen kan læses 
i Nyhedsbrevet Nr. 4 fra juni 2009 eller som pdf-fil på forenin-
gens hjemmeside på internettet (se under Arkiv-Juni 2009).

Tilmelding til denne attraktive tur kan foretages enten 
telefonisk eller på e-mail og vil foregå efter først-til-mølle-
princippet. Depositum 
på 5.000 kr. pr. person 
forfalder til betaling 
i forbindelse med til-
meldingen. Det reste-
rende beløb skal være 
os i hænde senest 10. 
december 2009. 



Ariadne på Naxos på Holmen

De medlemmer, der har bestilt billetter til Richard 
Strauss’ opera Ariadne på Naxos, som spilles i Operaen 
på Holmen, lørdag 5. december 2009 kl. 12, modtager 
dem vedlagt dette nyhedsbrev.

Vi vil samtidig oplyse, at vi stadigvæk har 1 billet 
tilbage til denne forestilling. Billetten, som er i den 
næstbedste priskategori B og koster 510 kr., kan bestil-
les telefonisk eller på e-mail.  Vi vil ekspedere henven-
delserne efter først-til-mølle-metoden. 

La Traviata på CD og DVD
Vi følger op på Den Jyske Operas forestillinger med et tilbud om en 
komplet indspilning af La Traviata på CD og DVD. 

Den efterhånden legendariske Carlos Kleiber-optagelse 
fra München med Ileana Cotrubas, Plácido Domingo og Sherrill 
Milnes, kan nu erhverves på CD for 130  kr. (normalpris 179 kr.)

Denne gang har vi valgt 2 forskellige DVD-optagelser: La 
Scala-produktionen med bl.a. Angela Gheorghiu, Ramón Vargas 
og Roberto Frontali til 180 kr., samt Los Angeles Operaens udgave 
med Renée Fleming, Rolando Villazón og Renato Bruson til 200 kr. 
(normalpriserne er henholdsvis 249 og 259 kr.).

Indspilningerne kan bestilles 
på servicekuponen eller direkte på 
nettet. De kan afhentes til julear-
rangementet på Brobjergskolen den 
12. december. Indspilningerne kan 
også fås tilsendt med posten mod 
et forsendelsesgebyr på 25 kr. pr. 
enhed. Bestillingsfristen udløber 
den 30. november. 

OBS! De medlemmer, der har 
bestilt optagelserne ved causeriet 
om La Traviata i Officersbygningen 
forleden, behøver ikke genbestille 
dem. Vi beder dog alle om at forudbetale ordrene ved at sende os 
penge enten på en check eller ved overførsel til foreningens konto 
i Danske Bank.

Fornyelse af medlemskab
Vi har vedlagt indbetalingskort til kontingentforny-
else. For at lette kassererens arbejde bedes årskon-
tingentet venligst betalt snarest belejligt. Sidste frist 
er 5. januar 2010. 

Gyldigt medlemskab er en forudsætning for 
benyttelse af medlemstilbud samt deltagelse i gene-
ralforsamlingen. Endvidere giver medlemskabet 
rabat på tegning af abonnement på Den Jyske Operas 
forestillinger i næste sæson samt køb af indspilnin-
ger med klassisk musik i FONA-butikken i Sønder-
gade i Århus.

Det nye medlemskort sendes til medlemmerne 
medio januar vedlagt det næstkommende nyheds-
brev.

Bidrag til studielegat
Sidste år startede vi indsam-
ling af nyt bidrag til studie-
legat, der tildeles en ung, 
talentfuld sanger m/k. Da ind-
samlingen efter en kort stag-
nation sidste sommer nærmest 
eksploderede, satte vi meget 
optimistisk vores mål til inden 

udgangen af 2009 at indsamle 20.000 kr., så vi ville være 
i stand til at uddele hele to legater.  

Og selvom medlemmerne tog opfordringen meget 
seriøst, må vi med beklagelse meddele, at vort mål 
ikke er nået. Vi har indtil nu modtaget 16.370 kr. som 
er 3.630 kr. fra målet. Derfor har bestyrelsen beslut-
tet at uddele kun 1 legat i år, og overækkelsen vil ske 
under det festlige nytårstaffel i januar. De overskydende 
midler overføres til næste regnskabsår. 

Samtidig opfordrer vi alle, der har lyst til fortsat at 
støtte foretagendet, til at sende os såvel små som store 
pengebidrag, enten på en check eller som overførsel til 
foreningens konto i Danske Bank (reg.nr. 4629, kontonr. 
4801 501 680). 

Operaquiz
Siden 2003 har vi i forbindelse med udgivelse af nyhedsbrevet lagt 
en operaquiz på nettet, til stor glæde for de medlemmer, der har 
adgang til foreningen hjemmeside. Normalt er det pga. pladsman-
gel ikke muligt at bringe quizzen i papirudgave af brevet. Kun und-
tagelsesvis bringer vi idag quizspørgsmål til alle medlemmer. For 
at deltage i quizzen skal man besvare de fire nedenstående spørgs-
mål og sende svarene til os enten via nettet, på den sædvanlige elek-
troniske manér, eller på den vedlagte servicekupon. 

Fristen for indsendelse af svarene er 5. januar 2010.

Blandt alle afsendere af de korrekte svar trækker vi lod om det 
nyeste CD-album Verismo med operaarier af bl.a. Puccini, Cilea, 
Giordano, Catalani, Zandonai, Mascagni og Leoncavallo, sunget af 
den amerikanske sopran Renée Fleming. 

Vinderen får direkte besked.

Apropos La Traviata
1. Hvem sang titelrollen i repremieren på 
den ændrede La Traviata i Teatro di San 
Benedetto i Venedig 5. maj 1854?
2. Hvilken vigtig begivenhed, der havde 
indflydelse på hans videre forfatterskab, 
indtraf i Alexandre Dumas den yngres liv 
i 1874?

3. Titelrollen i Kameliadamen fra 1936 var en af Greta Garbos 
mest overbevisende præstationer på filmlærredet. Hvem har 
instrueret filmen og hvem har spillet Armand Duvals rolle? 
4. Hvor mange gange blev La Traviata nyopsat på Den Jyske 
Opera i løbet af institutionens 62 års historie?


