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Snart har vi jul igen...

Julen nærmer sig. Julekatalogerne er sendt ud, og der er 
julepynt på gaderne. Så synes vi at det er på tide at komme 
i julestemning. Traditionen tro inviteres medlemmerne til 
et uformelt hyggearrangement, hvor alle, der har lyst til at 
slappe af med et glas gløgg og brunkager midt i forberedel-
serne til julen, er velkomne i mødelokalet i FO-byen. 

Vi skal høre julehistorier: – Hvem var digteren bag den 
smukke salme Julen har bragt velsignet bud. Hør lidt om 
B.S.Ingemann. – Var Hector Berlioz ude for et julemirakel 
i december 1838 efter opførelsen af Symphonie fantastique? 
Hør en sælsom beretning med stærkt anekdotisk præg. Med-
lemmerne skal også finde al deres opsamlede viden frem om 
julen og dens skikke, for vi skal nemlig have en julequiz.

Julehyggen afsluttes traditionelt med en koncert på stor-
skærm – denne gang med en forholdsvis ukendt sangerinde 
om hvilken Montserrat Caballé udtalte: ”hun er et vidunder... 
en sanger, hvis talent er en gave fra himlen”. 

Hun hedder Dinara Aliyeva og stammer fra Baku i Aser-
bajdsjan. I løbet at de seneste år blev hun hædret med flere 
udmærkelser, herunder en æresmedalje fra Irina Archipo-
vas Internationale Fond og en titel ”skattet kunstener af Den 
Aserbajdsjanske Republik”. Aliyeva blev prisbelønnet ved  
flere internationale sangkonkurrencer: Galina Vishnev-
skaja-, Maria Callas- og Francisco Vinas-sangkonkurrencer 
samt Plácido Domingo-Operalia, hvor hun blev tredjepris-
vinder. Til daglig er hun solist ved Bolshoi Operaen i Moskva.

I koncerten, optaget live på Piotr Tjajkovskij-Konservato-
riet i Moskva, synger Aliyeva arier og sange af Charpentier, 
Giordano, Massenet, Cilea, de Falla, Lehár og Bernstein. 

Arrangementet finder sted lørdag 3. december kl. 14.

Nytårstaffel 2017 i Musikhuset Aarhus
Vores tilbagevendende nytårsarrangement, Nytårstaffel, 
finder igen sted i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus, 
lørdag 28. januar 2017 kl. 13. 

Den festlige buffet, som serveres i Musikkonservatoriets 
egen kantine, består af varmrøget ørred på sprød bund med 
urtecreme, pirogger med pikant fyld, serrano-skinke og bre-
saola med tapanader, pestoer og lækre oliven, rebild-salat samt 
kreativ grøn salat, mørbrad a la creme, rosastegt oksesteg, små 
råstegte kartofler, diverse oste og udvalg af frugt. Dertil hjem-
mebagt brød og smør, rosenknopper, te og kaffe. 

Drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand, er ikke inkluderet i 
prisen, men vil kunne købes separat i kantinens bar til fordel-
agtige priser.

Programmet vil udover underholdning i form af en ope-
raquiz med mange præmier, også rumme en koncert med 
operaarier og sange. Solisterne er Anne Sophie Hjort Ullner 
(sopran) og Lucas Bruun de Neergaard (baryton) – begge er 
færdiguddannet på Operaakademiet i København. Koncerten 
slutter nytårsarrangementet.

Tilmelding til taffelet kan foretages direkte på vores hjem-
meside på internettet (under bestilling). Man kan også sende 
os et brev eller et postkort med tilmeldingen. Prisen er 240 
kr. pr. person. Da Kammermusiksalen kun har plads til 120 
personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger være afgørende for 
deltagelse i arrangementet. 

Fristen for tilmelding udløber torsdag 5. januar. Vi 
udsender ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, men kon-
takter kun medlemmerne hvis nytårsarrangementet bliver 
overtegnet. Adgangsbilletter postsendes medio januar 2017 
vedlagt det næstkommende nyhedsbrev.

Fornyelse af medlemskab for 2017
Vi har vedlagt indbetalingskort til fornyelse af medlemskab. For at lette kassererens arbejde 
bedes årskontingentet venligst betalt snarest belejligt. Sidste frist er 5. januar 2017. 

Gyldigt medlemskab er en forudsætning for deltagelse i foreningens talrige arrangemen-
ter, benyttelse af medlemstilbud samt deltagelse i generalforsamlingen. Endvidere giver med-
lemskabet rabat på tegning af abonnement på Den Jyske Operas forestillinger i næste sæson. 

Det nye medlemskort sendes til medlemmerne medio januar 2017.



For 12. år i træk indbyder Den Jyske Opera og Prinsens Musik-
korps til fælles julekoncerter, der runder året 2016 af. Koncerterne 
dirigeres af Morten Schuldt-Jensen.

Koncertprogrammet rummer især gamle og nye danske og 
engelske toner for både kor og messingensemble. Traditionen tro 
vil der igen i år være mulighed for, at publikum kan synge med på 
julesalmer i selskab med det store operakor og det prægtigt klin-
gende messingensemble.
Her bringer vi koncertkalender:

•  Kristkirken, Kolding – 11. december kl. 19.30
•  Skt. Lukas Kirke, Aarhus – 12., 13. og 14. december kl. 19.30

Koncerten varer ca. 70 minutter.

Slut med checks ved udgangen af 2016
Over de seneste år er brugen af checks faldet markant, mens 
digitale løsninger har vundet indpas. Derfor har bankerne i 
Danmark besluttet at ophæve samarbejdet om indløsning af 
indenlandske checks ved udgangen af 2016.

Fra den 1. november 2016 kan man ikke længere bestille 
eller få udstedt indenlandske checks, og fra årsskiftet kan 
man ikke længere indløse checks i Danske Bank eller andre 
pengeinstitutter i Danmark, og det vil heller ikke være muligt 
at betale med checks.

Som konsekvens heraf kan checks ikke længere anvendes som betaling i forbindelse med 
bestillinger af foreningens tilbud. Vi anbefaler overførsel af pengene til foreningens konto i 
Danske Bank, Højbjerg Afdeling, reg.nr. 4629 kontonr. 4801 501 680. 

Som alternativ til pengeoverførsler er det fortsat muligt at betale med Danske Banks Mobile-
Pay som er gratis for private brugere. 

Norma på CD og DVD/BluRay
Da vores seneste indspilningstilbud med Askepot blev 
mødt med stor interesse blandt medlemmerne, vover 
vi pelsen en gang til og tilbyder endnu en opera af Vin-
cenzo Bellini. Valget falder denne gang på Norma, som 
betragtes som et af bel canto-traditionens højdepunkter, 
og hvor sopranarien Casta diva er en af de mest kendte 
arier fra det 19. århundredes operarepertoire.

DVD-/BluRay-optagelsen stammer fra Teatro Regio 
i Parma og har June Anderson, Daniela Barcellona, Shin 
Young Hoon og Ildar Abdrazakov på rollelisten. Den er 
udgivet af pladeselskabet Arthaus i serien Legendary 
Performances. Europa Galante-orkester og Kor fra Verdi-
festivalen er dirigeret af Fabio Biondi.

CD-indspilningen er den verdensberømte opta-
gelse fra Decca med sin all star-besætning bestående 
af Joan Sutherland 
(Norma), Montser-
rat Caballé (Adal-
gisa), Luciano 
Pavarotti (Polione) 
og Samuel Ramey 
(Oroveso). Den Wa-
lisiske Operas Kor 
og Orkester  diri-
geres af Richard 
Bonynge.

Både CD- og DVD-indspilning kan erhverves for 159 
kr. stykket. BluRay-sættet er 20 kr. dyrere og koster 179 
kr. stykket,

Skiverne kan bestilles på den elektroniske kupon på 
nettet eller pr. brev eller postkort. De bestilte indspil-
ninger kan afhentes i januar til vores arrangement i FO-
byen eller nytårstaflet i Musikhuset. Pladerne kan også 
bestilles til forsendelse med posten mod et forsendelses-
gebyr på 40 kr. 

Bestillingsfristen udløber 5. december. Alle ordrer skal 
forudbetales og de effektueres samlet. Husk venligst 
at foreningen ikke har noget pladelager – først når vi 
kender omfanget af bestillingerne køber vi indspilnin-
gerne. 

Aktivitetskalender
•  3. december 2016  kl. 14            
    Julehygge   
    FO-byen, Frederiksgade 78B 

•  5. januar 2017            
    Fristen for fornyelse af   
    foreningsmedlemskab 

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

•  28. januar 2017  kl. 13           
    Nytårstaffel   
    Kammermusiksalen       
    Musikhuset Aarhus 

Operaquiz: Hvilken begivenhed?
Denne internationalt anerkendte 
musikbegivenhed finder sted i en 
lille by med knap 20 tusinde ind-
byggere i et land, der er opdelt i 4 
provinser og dets navn på lokal-
sproget består af kun 4 bogstaver. 
Byen er forbundet med hovedsta-
den ved hjælp af den 135 km lange 
N11-nationalvej, der løber langs 

landets østlige kyst.
Begivenheden er blevet grundlagt i 1951 og løber af sta-

blen hvert år i oktober og november måned. Dens succesfulde 
koncept er, at præsentere iscenesættelser af glemte og sjældent 
opførte værker. 

I sin 65-årige historie har begivenheden kun haft 7 kunstne-
riske ledere, herunder én, der senere blev operachef for Det Kgl. 
Teater i København.


