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Om Janáček og Katja Kabanova
Den tjekkiske komponist Leos Janáček levede 
fra 1854 til 1928, og hans operaer hører til blandt 
de vigtigste i det 20. århundrede. For mange er 
Janáceks operaer et nyt og spændende univers, 
og her er masser af dramatisk, smuk og gribende 
musik at stifte bekendtskab med. De hyppigst 
opførte af hans operaer er nok Jenufa og Den fif-
fige lille ræv, men også Sagen Makropulos spil-
les oftere og oftere og har – ligesom de to andre 
– også været spillet herhjemme. Musikelskere 
kender også Janáček fra andet en operagenren 
– bl.a. de smukke klaverstykker På en tilgroet sti, hans flotte orkesterværk Sinfoni-
etta eller den storslåede Glagolitiske messe.

Det er imidlertid første gang, at den dramatiske og meget fængslende opera 
Katja Kabanova opføres i Danmark, når Den Jyske Opera har den på repertoiret 
i denne sæson. Mag.art. Leif V. S. Balthzersen giver en introduktion til operaen. 
Causeriet finder sted mandag 4. november kl. 19 på Brobjergskolen (lok.104).

Aktivitetskalender
•  22. – 26. oktober 2013       
   Operatur til Wexford, Irland 
   Rota: Il cappello di paglia di  
   Firenze, Massenet: Thèrèse /  
   La Navarraise, Foroni:  
   Cristina, regina di Svezia

•  4. november 2013, kl. 19 
   Om Janaček og Katja  
   Kabanova 
   v/ Leif V. S. Balthzersen         
   Brobjergskolen

•  14. november 2013, kl. 12 
    ÅbenOpera – forpremiere med  
     indblik i operaens værksted 
     Store Sal 
     Musikhuset Aarhus

•  30. November 2013 kl. 13 
     Julehygge  
     Brobjergskolen 

•  18. januar 2014, kl. 12.45  
    Nytårstaffel 
    Kammermusiksalen og 
    Restaurant Johan R, 
    Musikhuset Aarhus

•  9. – 12. maj 2014 
 Operatur til Gøteborg/Malmø 
 Halévy: Jødinden 
 Puccini: Tosca    
 Strauss: Rosenkavaleren

Som et alternativ til den mere eksklusive (og 
dyre) tur til operafestivalen i Wexford, arran-
gerer bestyrelsen til forår en operatur til vort 
naboland, Sverige, hvor vi på operahusene i 
Gøteborg og Malmø kan opleve tre af verdens 
operalitteraturs fornemste værker: Jødinden, 
Tosca og Rosenkavaleren (apropos Strauss’ år i 
2014).

Og hvor Tosca og Rosenkavaleren ikke behø-
ver nærmere præsentation, kræver Jødinden 
(La Juive) sikkert et par ord med på vejen. Den 
er skrevet af den fransk-jødiske komponist 
Fromental Halévy og er et af de bedste eksem-
pler på den i 19. århundrede meget populære 
grand opéra-stil. Operaen var komponistens 
første store triumf, og i mere end hundrede år 
har den været en af hjørnestenene i det franske 
repertoire. Tenorrollen som Eleazar var en af 
Enrico Carusos foretrukne roller. Forestillin-
gen i Gøteborg er iscenesat af den internationalt 
anerkendte tyske instruktør Günter Krämer, 

som tidligere har produceret en anden version 
af operaen for Wiener Staatsoper, og titelrollen 
synges af en af fransk operas fornemste skikkel-
ser, sopranen Mireille Delunsch. 

Operaturen vil være af 4 dages varighed 
fra fredag 9. maj til og med mandag 12. maj 
2014 og foregår i egen bus. På udturen sejler 
vi til Gøteborg fra Frederikshavn og vender 
hjem til Århus fra Malmø over Øresunds- og 
Storebæltsbroen. 

Rejsens pris er 4.450 kr. og omfatter trans-
port i en komfortabel langtursbus, overnat-
ning i delt dobbeltværelse med morgenmad på 
centralt belligende hoteller: Scandic Europa i  
Gøteborg og Scandic Triangeln i Malmø (begge 
hoteller er i gåafstand til operahusene) samt bil-
letter i den bedste priskategori til tre operafore-
stillinger. Tillæg for enkeltværelse udgør 950 kr. 

Bindende tilmelding til turen bedes foreta-
get på den vedlagte servicekupon eller på den 
elektroniske kupon på vores hjemmeside (under 
bestilling) og sendt til os sammen med deposi-
tum på 2.000 kr. Fristen er 10. november. Alle 
tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge, de 
ankommer. Kun hvis turen overtegnes i løbet 
af få dage, afgør vi deltagelse ved hjælp af lod-
trækning, der foretages blandt alle rettidigt til-
sendte tilmeldinger. 

Snarest efter fristens udløb udsender vi 
bekræftelse på deltagelse i turen samt yderligere 
information om restbetaling.

Forårets operatur til Gøteborg og Malmø

ÅbenOpera
ÅbenOpera 14. november kl. 12–13.15 i 
Musikhuset Aarhus er en nem tilgængelig 
forpremiere på operaen Katja Kabanova, 
hvor publikum også møder instruktør, 
sangere, dirigent m.m. og ser hemmelig-
heden bag sceneskift og det arbejde bag 
kulisserne, som aldrig normalt afsløres. 

Til dette arrangement har vi fra ope-
raens ledelse modtaget 50 gratis billet-
ter, som medlemmerne kan reservere 
på servicekuponen her i brevet eller den 
elektroniske kupon på nettet. Der gælder 
først-til-mølle-princip og medlemmerne 
kontaktes kun, hvis arrangementet bliver 
overtegnet. De bestilte billetter (1 stk. pr. 
medlem) udelveres på dagen ved ind-
gangen til Store Sal.



Katja Kabanova på DVD/Blu-ray
Vi plejer at tilbyde medlemmerne en CD- og/eller DVD-ind-
spilning, der ledsager den aktuelle produktion på Den Jyske 
Opera. I anledning af Danmarks premiere på Katja Kabanova 
ville vi naturligvis også tilbyde en udvalgt optagelse. Opgaven 
viste sig at være meget vanskelig. 
Der findes nemlig ingen indspil-
ning af Janáčeks opera, der p.t. 
er tilgengælig på CD. Derimod 
kan man få et par interessante 
DVD-optagelser af denne opera 
fra bl.a. Salzburg og Madrid.

Vi har valgt en smuk forestil-
ling, instrueret af Robert Carsen  
og optaget på Teatro Real i 
Madrid med en vidunderligt 
syngende Karita Mattila i titel-
rollen. Optagelsen kan bestilles 
på den vedlagte servicekupon eller på den elektroniske kupon 
på nettet og afhentes mandag 4. november eller lørdag 30. 
november til foreningens arrangementer på Brobjergskolen. 
Man kan for første gang vælge mellem en DVD- og Blu-ray-
indspilning til hhv. 150 og 190 kr. Skiverne kan også bestilles 
til forsendelse med posten mod et forsendelsesgebyr på 40 kr. 
Bestillingsfristen udløber den 31. oktober. 

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 2014. 

Bemærk at adgangskoden (password) til medlemsorien-
terede rutiner på foreningens hjemmeside på internettet, er 
påtrykt kortets kvitteringsdel – under medlemsnummer og 
navn. Gem derfor denne kvitteringsdel. Af sikkerhedsmæs-
sige 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 abonne-
ment 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 2014.

Nytårstaffel 2013 i Musikhuset Aarhus
Vores tilbagevendende nytårsarrangement, Nytårstaffel, 
finder igen sted i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus, 
lørdag 18. januar 2014 kl. 13. 

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, såsom vin, øl, sodavand, 
er ikke inkluderet i prisen, men vil kunne købes separat i 
restaurantens bar.

Programmet vil udover underholdning i form af en ope-
raquiz med præmier, også 
indeholde en operakoncert.

Tilmelding til taffelet 
kan foretages på serviceku-
ponen eller direkte på vores 
hjemmeside på internettet 
(under bestilling). Prisen er 
210 kr. pr. person. For at give 
flest medlemmer mulighed 
for at deltage i taffelet er vi 
nødt til at begrænse antal-
let af gæster til kun én person, der udover medlemmet selv 
kan tilmeldes arrangementet. Hvis der er tale om en samlet 
bestilling, hvor alle har et gyldigt medlemskab, må oplys-
ning om de andre personers navne og medlemsnumre følge 
med. Da Kammermusiksalen kun har plads til 140 personer, 
vil rækkefølgen af tilmeldinger være afgørende for deltagelse 
i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber lørdag 28. december. Vi 
udsender ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, men kon-
takter kun medlemmerne hvis nytårsarrangementet bliver 
overtegnet. Adgangsbilletter postsendes medio januar 2014.

Snart har vi jul igen...
Om godt 2 måneder har vi jul 
igen. Alle, der har lyst til at 
slappe af med et glas gløgg og 
brunkager midt i forberedel-
serne til julen, inviteres til et 
uformelt hyggearrangement 
på Brobjergskolen lørdag 30. 
november kl. 13. 

Traditionen tro vil vi spille 
julelotteri, hvorfor vi beder medlemmerne om at komme 
med en lille, festligt pakket gave til ca. 15-20 kr. Som under-
holdning har vi denne gang valgt et sammendrag af 2 koncer-
ter med vor tids to store primadonnaer, den spanske sopran 
Montserrat Caballé og den amerikanske mezzosopran Mari-
lyn Horne. Koncerterne fandt sted i Philharmonie i München 
i 1988 - vi viser dem 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. 

Solistkoncerter på konservatoriet
Musikkonservatoriet arrangerer året igennem et væld af 
offentlige koncerter, som for de flestes vedkommende er gratis. 
Nogle af disse koncerter er debutkoncerter med sangere, som 
foreningens medlemmer i forvejen har kunnet stifte bekend-
skab med i deres uddannelsesforløb.

Tirsdag 22. oktober kl. 19.30 er der i Musikhuset 
Aarhus, Lille Sal, en koncert med tre skønne sangere fra solist-
klassen. Sopranerne Annemette Pødenphandt og Lise Bech 
Bendix og basbarytonen Simon Duus synger Lieder af bl.a. 
Richard Strauss, Francis Poulenc og Ralf Vaughan Williams 
samt arier fra forskellige operaer.


