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Nytårstaffel 2011 - nu i Musikhuset Aarhus
Traditionen tro inviterer vi medlemmerne til vores festlige nytårs-
taffel lørdag 22. januar 2011. Arrangementet begynder kl. 12.45 og 
finder for første gang sted i Musikhuset Aarhus, nærmere betegnet i 
Kammermusiksalen.

Den festlige buffet, som serveres i Musikhusets restaurant Johan 
R., består af forskellige forretter, lune kød- og fiskeretter, grøntsa-
ger, garniture, diverse kolde salater og hjemmebagt brød. Til dessert 
serveres ost, kager og frugt - dertil te og kaffe. Drikkevarer - vin, øl, 
sodavand er ikke inkluderet i prisen, men vil kunne købes separat i 
restaurantens bar.

Programmet vil udover underholdning i form af en operaquiz 
med præmier, også rumme en operakoncert. 

Tilmelding til taffelet kan foretages på servicekuponen eller direkte på vores hjemmeside på 
internettet (under bestilling). Prisen er 175 kr. pr. person. Da Kammermusiksalen kun har plads 
til 140 personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger være afgørende for deltagelse i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber onsdag 5. januar 2011. Vi udsender ingen bekræftelse på delta-
gelse i taffelet, men kontakter kun medlemmerne hvis arrangementet bliver overtegnet.

Efter mange års forgæves forsøg, er det os 
en stor glæde at meddele, at besøg på et af 
verdens berømteste operahuse, Teatro Real 
i Madrid, nu er en realitet. I dette flotte hus, 
som efter nænsomt restaurering blev gen-
åbnet i 1994, får vi mulighed for at se Jules 
Massenets Werther instrueret af Willy 
Decker med bl.a. den spanske verdenstenor 
José Bros og den ligeså berømte italienske 
mezzosopran Sonia Ganassi. Turen kom-
bineres med besøg i Barcelona, hvor vi på 
det smukke Teatro del Liceu oplever Caval-
leria Rusticana og Bajadser i en meget rost 
iscenesættelse af Liliana Cavani, som også 
stod for opsætningen af Manon Lescaut på 
La Scala, vist forleden på et medlemsmøde 
på Brobjergskolen. I Barcelona synger 
Luciana D’Intino, Inva Mula og José Cura 
hovedrollerne.  

Turen vil være af 6 dages varighed fra 
søndag 3. april til og med fredag 8. 
april 2011 og foregår med Lufthansa fra 

Billund. I Barcelona bor vi på ***Hotel 
Mont Blanc, centralt beliggende i Barri 
Gòtic-distriktet, kun 10 minutters gang 
fra byens berømte hovedstrøg, Ramblaen, 
og Liceu-operaen. Hotellet har sin egen 
restaurant, solterrasse og en mindre swim-
mingpool. I Madrid bliver vi indkvarteret 
på ***Hotel Moderno, i gåafstand til Teatro 
Real og lige ved byens shoppinggader. 

Turens pris, der er 10.990 kr., omfatter 
flytransport Billund-Barcelona og Madrid-
Billund, højthastighedstogforbindelse 
Barcelona-Madrid, transfer til og fra hotel-
lerne i begge byer, 5 overnatninger i dob-
beltværelse med morgenmad (tillæg for 
enkeltværelse = 1.750 kr.), operabilletter i 
den bedste og næstbedste prisgruppe, bus-
rundvisning I Gaudis spor i Barcelona, hvor 
vi bl.a. besøger hans mest berømte sevær-
digheder (bl.a. Park Güell, katedralen og 
huset La Pedrea) samt en panoramatur i 
Madrid - begge med dansktalende guide. 

Tilmelding til turen kan foretages på 
den vedlagte servicekupon eller på vores 
hjemmeside på nettet og sammen med 
depositum på 3.000 kr. pr. person sendes til 
os inden 20. november. Alle tilmeldinger 
ekspederes i den rækkefølge, de ankom-
mer.  Snarest efter fristens udløb udsender 
vi bekræftelse på deltagelse i turen samt 
yderligere information om restbetaling.

Snart har vi jul igen...
Om godt seks uger har vi jul igen. 
Alle, der har lyst til at slappe af med 
et glas gløgg og brunkager midt 
i forberedelserne til julen, invite-
res til et uformelt hyggearrange-
ment på Brobjergskolen lørdag 
4. december kl. 13. Traditionen 
tro vil 
vi spille 
julelotteri, 
h v o r f o r 
vi beder 
me d lem-
merne om 
at komme 
med en 
lille, fest-
lig pakket gave til ca. 15-20 kr.         
Som underholdning har vi valgt en 
festlig koncert fra Nîmes, Frankrig, 
med sicilianske sange sunget af 
tenoren Roberto Alagna. Koncer-
ten vises på storskærm. 

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

Operatur til Barcelona og Madrid



Operaquiz: Apropos Manon Lescaut
1. Librettoen til Puccinis 
opera er baseret på Abbé 
Prevosts novelle L’histoire 
du Chevalier des Grieux 
et de Manon Lescaut, der 
indgår i et stort litterært 
værk på 7 bind, hvis første 

4 bind blev offentliggjort i Paris i 1728. Hvad hedder denne sam-
ling og i hvilken by blev de sidste 3 bind udgivet?
2. Iflg. handlingen i 1. akt kommer Manon og hendes bror til 
Amiens i en diligence fra en mindre by i Nordfrankrig. Hvad 
hedder denne by og i hvilket departement ligger den?
3. Hvilket operanummer blev gennem en årrække udeladt i 
opførelserne af Manon Lescaut og først genindsat af komponi-
sten i 1923, da operaen fejrede sin 30-års fødselsdag på La Scala 
under ledelse af Arturo Toscanini?
4. Den første indspilning af Manon Lescaut overhovedet blev i 
1931 udgivet af pladeselskabet Columbia med La Scala Opera-
ens kor og orkester. Hvem sang de tre hovedroller (Manon, Des 
Grieux, Lescaut) i denne indspilning?

Send svar til os enten via nettet eller på den vedlagte serviceku-
pon. Fristen er 30. december 2010 og præmien er det nyeste 
CD-album Verismo Arias med den tyske stjernetenor Jonas Kauf-
mann.

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 2011. 

Bemærk at adgangskoden - password - til med-
lemsorienterede rutiner, såsom bestilling, operaquiz 
m.m. på foreningens hjemmeside på internettet, er 
påtrykt kortets kvitteringsdel. Koden står i infopa-
nelet til venstere, under medlemsnummer og navn. 

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 2011 vedlagt det næstkommende 
nyhedsbrev.

Renée Fleming på CD og DVD
I anledning af gallakoncerten med 
Renée Fleming i Århus i denne 
måned, tilbyder vi medlemmerne et 
par indspilninger på CD og DVD med 
denne amerikanske verdensstjerne. 

CD-albummet Verismo indehol-
der arier fra italienske operaer, skre-
vet omkring år 1900. Det er musik 
i en stil, man kalder verisme; ordet 
dækker over, at operaerne bygger på 
enkle handlinger og menneskeskæb-
ner, som man kan forholde sig til. 
Indspilningen vandt i år en ameri-
kansk Grammy for den bedste klas-
siske vokal-cd. Den kan ehrverves for 120 kr. (mod normalprisen 
på 160 kr.)

Renée Fleming har indspillet DVD’en med Sacred Songs i 2005 
i Mainz-katedralen. Albummet, som er aktuelt i juletiden, inde-
holder sange af bl.a. Handel, Mozart, Fauré, Reger, Humperdinck, 
Schubert, Berlioz, Bach, Adam, Franck og Bernstein. Denne DVD 
koster også 120 kr. (normalprisen er 180 kr.). 

Vi kan også tilbyde den nyeste DVD An evening with Renée 
Fleming, optaget live under koncerten med Berliner Philharmoni-
kerne i Waldbühne Berlin, hvor hun bl.a. synger Rusalkas Sang til 
månen. Medlemsprisen er 160 kr. mod normalt 200 kr. 

De bestilte indspilninger kan afhentes 4. december til forenin-
gens julearrangement på Brobjergskolen. Indspilningerne kan også 
bestilles til forsendelse med posten mod et gebyr på 30 kr. Bestil-
lingsfristen udløber den 30. november. 

Problemer med e-mail
Vi har erfaret at en del med-
lemmer, der især benytter 
sig af TDC’s internetservice, 
i et stykke tid har haft pro-
blemer med afsendelse af 
e-mail til foreningens post-
adresse mail@djo-venner.
dk. Tilsvarende har det 

heller ikke altid været muligt at foretage bestillinger 
eller besvare quiz-spørgsmålene fra foreningens hjem-
meside.

Problemerne skyldes, at TDC’s mailserver ikke læn-
gere tillader videreføring af mails fra domæner, der ikke 
tilhører TDC. Vor forenings mailboks hostes af interne-
tudbyderen web10, men alle mailene vidersendtes til 
en fællesmailboks, der administreres af TDC. Denne 
mulighed er nu fjernet. Teleselskabet har ikke en gang 
ulejliget sig med at informere sine kunder om dette dra-
stiske indgreb. 

Vi blev derfor nødt til at foretage visse ændringer 
i opsætningen af foreningens mailboks og vi håber at 
medlemmerne igen uden problemer kan kontakte for-
eningen via e-mail og benytte sig af de ovennævnte 
rutiner på hjemmesiden.

Redesignet hjemmeside
Vi arbejder med fornyelse af foreningens hjemmeside. 
Efter 6 års levetid trænger hjemmesiden til en lille 
ansigtsløftning. Vi har saneret funktioner, der sjældent 
eller aldrig har været brugt men de velkendte rutiner 
forbliver uændrede, og vi vil fortsat fokusere på funk-
tionalitet og brugervenlighed. 

Den opdaterede hjemmeside kommer på nettet 
inden udgangen af året.


