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Nytårstaffel 2012
- igen i Musikhuset Aarhus

Aktivitetskalender

Flytningen af nytårstaflet fra Universitetet til Musikhuset
Aarhus var en ubetinget success. Derfor finder arrangementet sted i de samme omgivelser som sidst, dvs. Kammermusiksalen, lørdag 21. januar 2012 kl. 12.45.
Den festlige buffet, som igen serveres i Musikhusets
restaurant Johan R., består af forskellige forretter, lune
kød- og fiskeretter, grønsager, 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
overrækkelse af studielegat, som tildeles en ung talentfuld sanger m/k. Vi antager at legatmodtageren vil kvittere for udmærkelsen med en lille koncert med operaarier og sange. Koncerten slutter
nytårsarrangementet.
Tilmelding til taffelet kan foretages på servicekuponen eller direkte på vores hjemmeside på
internettet (under bestilling). Prisen er 190 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 torsdag 5. januar 2012. Vi udsender ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, men kontakter kun medlemmerne hvis arrangementet bliver overtegnet.

Snart har vi jul igen...
Der er pynt i alle gader og Salling-kataloget er
sendt ud - et uomtvisteligt tegn på, at det snart er
jul.
Alle, der har lyst til at slappe af med et glas
gløgg og brunkager midt i forberedelserne til
julen, inviteres til et uformelt hyggearrangement
på Brobjergskolen lørdag 3. 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 munter koncert,
French Touch, med
sopranen Patricia
Petibon. Koncerten,
optaget i Salle Gaveau i Paris, 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.

• 3. december 2011, kl. 13
Julehygge
Brobjergskolen
• 21. januar 2012, kl. 12.45
Nytårstaffel
Kammermusiksal
Musikhuset Aarhus
• 24. - 26. januar 2012
Operatur til Hamburg
Reimann: Lear
Donizetti: Regimentets datter
• 13. april - 17. april 2012
Operatur til Valencia
Massenet: Thaïs
Puccini: Tosca
• 1. juli 2012, kl. 19.30
Bizet: Perlefiskerne
med Lawrence Brownlee
Tivolis Koncertsal

Perlefiskerne med verdenstenor i Tivoli
Duetten fra Perlefiskerne hører til et af de
smukkeste hits i operaens verden. Men selve
operaen opføres ikke særlig ofte. Derfor er der
endnu en god grund til at høre hele værket,
når den spilles i koncertversionen i Tivolis
Koncertsal til næste sommer. Ovenikøbet
med verdensstjernen Lawrence Brownlee, der
for første gang i karrieren synger tenorpartiet. Danske Christel Elisabeth Smith og Palle
Knudsen synger de to andre hovedroller.
Lawrence Brownlee er belcanto-tenor.
Født i Ohio, USA, er han i dag en af de mest
eftertragtede kunstnere på den internationale operascene. Han er rost for
sin stemmes skønhed, sin tilsyneladende ubesværet agilitet og sine dramatiske evner. Han har allerede sunget på de største operahuse i verden
sammen med bl.a. Renée Fleming, Elina Garanca og Jennifer Larmore.
Han første koncert i København i sommeren, hvor Brownlee nær havde
“løftet taget af Tivolis koncertsal”, var en af de største successer herhjemme. Han har begejstret publikum og høstet de flotteste anmelderoser. – Der er med andre ord lagt op til sommerens store operaoplevelse!
Til denne begivenhed, der finder sted i Tivoli Koncertsal søndag, 1.
juli 2012, kl. 19.30, har vi reserveret 40 billetter i den bedste priskategori,
som tilbydes medlemmerne efter først-til-mølle-metoden.
Billetterne kan bestilles på den vedlagte servicekupon eller direkte
vores hjemmeside på nettet. Prisen er 770 kr. inkl. gebyr, og fristen for
bestilling er den 25. november. De bestilte billetter sendes til medlemmerne med posten vedlagt et af de kommende nyhedsbreve.

Fornyelse af medlemskab
Vi har vedlagt indbetalingskort til kontingentfornyelse. For at lette kassererens arbejde bedes årskontingentet venligst betalt snarest belejligt. Sidste frist er 5.
januar 2012.
Bemærk at adgangskoden (password) til medlemsorienterede rutiner på foreningens hjemmeside på
internettet, er påtrykt kortets kvitteringsdel – under
medlemsnummer og navn. Gem derfor denne kvitteringsdel. Af sikkerhedsmæssige grunde oplyses password ikke på selve medlemskortet.
Gyldigt medlemskab er en forudsætning for benyttelse af medlemstilbud samt deltagelse i generalforsamlingen. Endvidere giver medlemskabet rabat på
tegning af abonnement på Den Jyske Operas forestillinger i næste sæson samt køb af indspilninger med
klassisk musik i FONA-butikken i Søndergade i Århus.
Det nye medlemskort sendes til medlemmerne
medio januar 2012.

Jul på slottet

Lawrence Brownlee på CD og DVD
I anledning af den planlagte koncertopførelse af Perlefiskerne med Lawrence Brownlee i Tivolis Koncertsal
næste år, tilbyder vi medlemmerne
et par operaindspilninger på DVD og
CD med denne amerikanske verdensstjerne.
Brownlee er en uovertruffen
Rossini-fortolker, derfor valgte vi 2
Rossini-operaer med ham i tenorpartierne: Armida på DVD i en indspilning fra the Met med Renée Fleming i
titelrollen og Brownlee som Rinaldo,
samt Italienerinden i Algier på CD
med Marianna Pizzolato som Isabella. Her synger Brownlee Lindoros parti.
DVD-indspilningen er på 2 skiver og koster 220 kr. mod normalprisen på 289 kr. CD-albummet er udgivet på Naxos og kan
erhverves for 100 kr. (normalprisen er 189 kr).
De bestilte operaer kan afhentes 3. december til foreningens
julearrangement på Brobjergskolen. Indspilningerne kan også
bestilles til forsendelse med posten mod et gebyr på 40 kr. Bestillingsfristen udløber den 25. november.

Nytårs Operagalla med DanaOpera

Hvad gør man i et kongerige, når Kongen kort før jul opdager, at der ikke er råd til julegaver, fordi alle pengene fra
skattekisten er blevet brugt på at føre krig mod nabolandet? Og hvad gør man, når Kongen samtidig får at vide,
at han skal gifte sin eneste datter, den smukke Prinsesse
Miamaja, bort til Prinsen af Montania, når hun hellere vil
giftes med hofjægeren? Kan man så overhovedet komme
i julestemning, og kan det mon så overhovedet blive jul?
Forestillingen Jul på Slottet, der er baseret på DRs
populære julekalender fra 1986, sættes nu op for femte år i
træk i Musikhuset Aarhus. Her vil nisser og andet godtfolk
endnu engang bidrage til den helt rigtige julestemning
med masser af god musik, eventyr og operasang.
Ligesom i DRs tv-julekalender var det dramatiker
Finn Henriksen og komponist Bodil Heister, der lagde de
kunstneriske kræfter sammen og skabte sceneudgaven
af Jul på Slottet. Instruktionen er lagt i hænderne på Kim
Veisgaard, og Kirsten Victoria Lind har skabt scenografien
og kostumerne til forestillingen.
Igen i år bliver forestillingen levendegjort på scenen i et
samarbejde mellem skuespillere og operasangere. Operasangerne Jakob Næslund Madsen og Hans Dueholm samt
skuespiller Merete Hegner har medvirket i Jul på Slottet
siden premieren i 2007, mens skuespiller Søren Zacho
Ruby er med for anden gang. Rollen som Prinsesse Miamaja synges af operasanger og performer Dénise Beck.
Forestillingen spilles i perioden 3.-22. december.

Den lille operavirksomhed, DanaOpera, som har specialiceret sig
i at lave operaunderholdning af højeste kvalitet, giver en nytårskoncert i Helsingør Theater, søndag 15. januar 2012, kl. 17. Fem
sangere vil sørge for et festligt og varieret program af kendte såvel
som mindre kendte hits. Traditionen tro byder kompagniet på et
glas champagne i pausen!
Foreningens medlemmer tilbydes koncertbilletter til 180 kr,
mod normalprisen på 225 kr. Billetterne kan bestilles direkte på
DanaOperas hjemmeside www.danaopera.dk. For at opnå rabat
skal man indtaste koden Venner i discount code-feltet på bestilingssiden. Har man ikke adgang til internettet, kan billetterne bestilles
gennem foreningen på den vedlagte servicekupon. Fristen udløber
31. december.

Operaquiz: Hvilken sangerinde?
Hun er født i 1923 og det tog hende kun tre år at afslutte det normale seksårige program på konservatoriet. Allerede som 18-årig
debuterede hun som Mimí på det verdensberømte operateater
i sin hjemby. Hendes stemme kunne bedst beskrives som en
fleksibel lyrisk sopran med tilstrækkelig vægt og volumen til at
synge både lyriske og dramatiske roller.
Hendes repertoire var meget bredt; blandt de mest eftertragte
roller var Donna Anna, Rosina, Manon, Nedda, Desdemona,
Violetta og Mélisande. Hun har indspillet 49 operaplader, hvor
tre af dem, lavet sammen med en verdenskendt svensk tenor,
anses for helt uovertrufne. Sangerinden døde 81 år gammel.
Send svar til os enten via nettet eller på servicekuponen. Fristen
er 31. december 2011 og premien er Angela Georghius nyeste
CD-album Homage to Maria Callas.

