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la vendetta / i Pagliacci
Et operakompagni meget lig Den Jyske Opera opfører ope-
raen La vendetta (Hævnen), alt imens de er i fuld gang med 
prøverne til deres næste produktion: operaen I pagliacci 
(Bajadser). Når den første opera er forbi, ”inviteres” pub-
likum om bag scenen. Her udspiller der sig et højspændt 
drama blandt operaens ansatte med katastrofale følger. 

Den Jyske Opera bryder den årelange tradition for 
opførelser af de ellers uadskillelige operatvillinger, Leon-
cavallos I pagliacci og Mascagnis Cavalleria rusticana. Her 
erstattes Cavalleria med Asger Hameriks La vendetta,  en 
enaktsopera skrevet under hans ophold i Milano og urop-
ført på La Scala i 1870.

Hameriks musikalsk talent viste sig meget tidligt og han 
fik anerkendelse hos dansk musiklivs helt store personlig-
heder, Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann. Han valgte dog at 
videreuddanne sig som pianist og dirigent i udlandet, bl.a. 
hos Hans von Bülow i Berlin. Hamerik skrev i alt fire fuld-
skala-operaer, som aldrig er blevet opført i hele deres længde. 

Ruggiero Leoncavallo studerede musik i sin fødeby 
Napoli, og senere litteratur i Bologna. Han levede af at være 
cafépianist i udlandet. Inspireret af Mascagnis operahit 
Cavalleria rusticana, skrev han I pagliacci i den nye reali-

stiske operastil, verismen. Operaen blev uropført i Milano 
i 1892 dirigeret af den unge Arturo Toscanini, og blev en 
øjeblikkelig succes, der fortsat er gældende.

I anledning af DJOs opførelser af La vendetta/I pagliacci 
inviterer vi medlemmerne til et causeri, illustreret med 
uddrag fra tilgængelige indspilninger af begge operaer.

Causeriet finder sted onsdag 9. november kl. 19 i møde-
lokalet i FO-byen, Frederiksgade 78B i Aarhus. 

hele danmarks opera  
- HISTORIEN OM DEN JYSKE OPERA I ORD OG TONER
Som tidligere informeret 
skrev musikprofessor Lars 
Ole Bonde i anledning af 
Den Jyske Operas 50 års 
jubilæum, en bog Fra Århus 
Opera til Landsopera, der 
beskriver operainstitutio-
nen gennem 50 år fra 1947 
til 1997. For nogle uger siden 
udkom en anden bog af 
samme forfatter, Hele Danmarks Opera: Den Jyske Opera 
gennem 75 år, der har fokus på kompagniets historie i de 
sidste 25 år. 

Vi inviterer medlemmerne til Operasalon med bogpræ-
sentation, hvor Lars Ole Bonde vil præsentere udviklings-
tendenser, højdepunkter og kernebegivenheder – specielt i 
de seneste 25 år. 

Det vil ske i verbal og musikalsk dialog med en række 
personer, som har spillet en vigtig rolle i DJOs liv: Pianisten 
Erik Kaltoft, der var korsyngemester i 1980erne og 90erne, 
vil akkompagnere nogle af de kendte sangere, som har gjort 
en del af Den Jyske Operas lange rejse med. 

Medlemmerne kan købe bogen til speciel rabatpris på 
200 kr. og få den signeret af forfatteren. 

Operasalonen finder sted torsdag 8. december kl. 19.30 
i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus.

Fra Den Jyske Operas opsætning af La vendetta / I pagliacci

møde med operachefen
Traditionen tro invi-
terer vi medlem-
merne til et årligt 
møde med Den Jyske 
Operas chef, Philipp 
Kochheim, som bl.a. 
vil redegøre for opera-

ens repertoireplaner for den kommende sæson. Vi kommer 
til at høre detaljer vedr. iscenesættelser og rollelister. Der 
bliver også lejlighed til at stille operachefen nogle spørgs-
mål. Alle der møder frem får udleveret en ny sæsonbog med 
flere detaljer vedr. de planlagte operaer.

Selve mødet med operachefen vil vare ca. 1 time og 
foregå på engelsk. Derefter vil vi høre musikeksempler på 
sæsonens operaer fra CD- og DVD-indspilninger. Arrange-
mentet finder sted tirsdag 29. november kl. 19.15 (bemærk!  
et kvarter senere end sædvanligt) i mødelokalet i FO- byen, 
Frederiksgade 78B i Aarhus. 

Fornyelse af medlemskab for 2023
Vi har vedlagt indbetalingskort til fornyelse af medlem-
skab. Sidste frist er 5. januar 2023. Gyldigt medlemskab 
er en forudsætning for deltagelse i foreningens talrige 
arrangementer, benyttelse af medlemstilbud samt rabat 
på tegning af abonnement på Den Jyske Operas forestil-
linger i Musikhuset Aarhus i sæsonen 2023/24. 



Aktivitetskalender 

• onsdag 9. november kl. 19   
 o m  l a  v e n d e t t a / i  p a g l i a c c i 
 v/ André Marcks 
 FO-byen, Frederiksgade 78B

• tirsdag 29. november  kl. 19.15 
     m ø d e  m e d  o p e r a c h e f e n 
    FO-byen, Frederiksgade 78B

•  torsdag 8. december  kl. 19.30  
o p e r a s a l o n  m e d  b o g - 
p r æ s e n t a t i o n 
Kammermusiksalen   
Musikhuset Aarhus

•  lørdag 10. december  kl. 14  
J u l e h y g g e 
FO-byen, Frederiksgade 78B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
p l a n l a g t e  a r r a n g e m e n t e r 

• tirsdag, 17. januar 2023  kl. 19 
     o m  t r y l l e f l ø j t e n 
   FO-byen, Frederiksgade 78B

• lørdag, 18. februar 2023  kl. 13 
     fa s t e l av n s g a l l a 
   Kammermusiksalen 
     Musikhuset Aarhus

I pagliacci på DVD
I kølvandet på Den Jyske 
Operas opførelser af den 
dobbelte opera-thriller La 
vendetta/I pagliacci, tilby-
der vi medlemmerne en 
DVD-/Bluray-indspilning af 
Leoncavallos opera koblet 
med Mascagnis ditto. 

Det er en live-optagelse 
fra festivalen i Salzburg, 
dirigeret af Christian Thi-
lemann. Jonas Kaufmann 
synger dobbeltrollen som 
Canio og Turiddu, . 

Prisen er ens, 140 kr., 
uanset diskformatet. 

Indspilningen kan 
inden 15. november 
bestilles på den elektro-
niske kupon på nettet. De 
bestilte og betalte skiver 
kan afhentes til forenin-
gens arrangementer i 
FO-byen eller bestilles til 
forsendelse med posten 
mod et forsendelsesgebyr 
på 50 kr. 

Julehygge i december 
Vores omhyggeligt tilrettelagte julearrangement måtte vi 
aflyse sidste år pga. tiltagende smittefare og nye corona-re-
striktioner. Vi håber at kunne gennemføre alle efterårets og 
vinterens arrangementer, da der på nuværende tidspunkt ikke 
varsles nye tiltag for at hæmme spredningen af coronavirus. 

I december genoptager vi vores hyggelige tradition med at 
mødes et par timer for at nyde samvær, quiz og afsluttende 
koncert. Det bliver også tid til en hyggelig fortælling: Lena 
Pedersen vil læse og fortælle detaljer omkring Selma Lagerlöfs 
takketale efter hun i 1909 som den første kvindelige forfatter 
modtog Nobelprisen i litteratur. Under sin takketale forblev hun ydmyg og fortalte en fanta-
stisk historie om sin far, da hun ’besøgte ham i himlen’.

Traktementet bliver ikke helt som sædvanligt, men vi finder på noget rart. Og husk kugle-
pen til besvarelse af julequizzen med præmier til de dygtigste.

Benyt eventuelt lejligheden til at rydde op i samlingen af CD’er og DVD’er, men ikke de 
gamle VHS-bånd, da der ingen interesse er for dem. 

Som afslutning på julearrangementet skal vi på storskærm opleve en af verdens mest 
eftertragtede (og smukkeste) koloratursopraner, den russiske Olga Peretyatko, i en sammen-
sætning fra sangerindens koncerter og operaforestillinger gennem tiden. 

Vi håber at ses lørdag 10. december kl. 14 i mødelokalet i FO-byen i Aarhus. 

Efter en vellykket rejse til Hamborg i år spør-
ger flere og flere medlemmer om der også vil 
komme en operatur i denne sæson. 

Vi kan derfor med glæde afsløre at vi igen 
har planlagt nye operaoplevelser i udlandet 
til sommer. Da omfanget af  COVID-19-smit-
ten ikke er til at forudse, var det alt afgørende 
at finde et rejsemål som i tilfælde af aflysning 
ikke vil medføre alt for meget besvær. Alene 
af den grund kunne rejse med fly slet ikke 
komme på tale. 

Valget faldt derfor på vores naboland, 
Sverige og GøteborgOperaen, hvor vi kan 

opleve to sceniske værker, Verdis opera 
Nabucco og Paul Abrahams musikburle-
ske Det var en gang på Grand Hôtel. Udover 
disse vil vi overvære en festlig operakoncert 
med elskede arier, kor og orkestermusik fra 
italienske operaer. Koncerten under titlen 
Avanti! bliver dirigeret af unge dirigentstu-
derende fra Stockholm, Oslo og København, 
og er finalen af en unik mesterklasse ledet 
af den garvede italienske dirigent Antonello 
Allemandi.

Og mens Nabucco ikke kræver nærmere 
præsentation, skal Det var en gang på Grand 
Hôtel have et par ord med på vejen. Paul 

Abraham var en jødisk-ungarsk komponist, 
kendt for sine sprudlende operetter og musi-
cals. Hans Märchen im Grand-Hôtel, urop-
ført i 1934 på Theater an der Wien, skildrer 
1930’ernes drømme om rigdom, glamour og 
kærlighed. Forestillingen er fyldt med funk-
lende dansescener med step, tango, menuet 
samt barbershop og slapstick.

Rejsen kommer således til at strække sig 
over 5 dage fra torsdag 8. juni til og med 
mandag 12. juni 2023 og foregår med færge 
fra Frederikshavn.  

Rejsens pris er 5.950 kr. og omfatter 
bustransport til/fra Frederikshavn, sejlads 
Frederikshavn-Gøteborg t/r inkl. frokost-
buffet på udrejsen, 4 overnatninger i delt 
dobbeltværelse med morgenmad på centralt 
beliggende hotel i midtbyen samt billetter til 
alle forestillingerne på GøteborgOperaen og 
koncerten. Tillæg for enkeltværelse udgør 
1.650 kr. 

Bindende tilmelding til turen bedes fore-
taget på den elektroniske kupon på vores 
hjemmeside (under bestilling) eller på e-mail 
og sendt til os sammen med depositum på 
3.000 kr. Fristen er 15. december 2022. 

Snarest efter fristens udløb udsender vi 
bekræftelse på deltagelse i turen samt oplys-
ninger om restbetaling.

operarejse til gøteborg

fastelavnsgalla
Det traditionelle tilbagevendende nytårs- 
arrangement med operaquiz, frokost og 
koncert gennemføres i 2023 lørdag 18. 
februar under navnet Fastelavnsgalla.

Flere detaljer følger i det kommende 
nyhedsbrev. 


