
FLØNG OPERAFORENING  

 Askevang 62, Fløng, 2640 Hedehusene - mobil 3089 3420 – Danske Bank 4448  0016727687       

Mail: opera@mail.dk         Hjemmeside: www.floengopera.dk  

 

 

 

   

      

 

      

                        

 

                

 

                         

 

 

 

 

   Fløng, den 18. juni 2016. 

Operaforeningens Kalender  

31. juli 2016 Operaoptakt i Roskilde - Det gule Palæ 

1. aug. 2016 Sidste frist for betaling af bestilte billetter til Det kongelige Teater/Operaen!! 

1. aug. 2016 Sidste frist for bestilling/betaling af billetter til Malmø og Albertslund!! 

12. aug. 2016 Opera i Hedeland - Bellini's "La Sonnabula" 

9. okt. 2016 Wagner "Den flyvende hollænder" på Operaen   

13. nov. 2016    Rossini's "Askepot" på Albertslund Musikteater 

10. jan. 2017 "Opera2Go" på Operaen   

27. jan. 2017 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle scene 

14. marts 2017 "70  års Opera" - Den Jyske Opera's  70 års jubilæumsforestilling på Gamle Scene 

29.  april 2017 Ponchielli’s ”La Gioconda” på Malmø Operaen 

 

Fastlagte arrangementer 

 Operaoptakt i Palægården i Roskilde søndag den 31. juli 2016 kl. 19.30 – portene åbner kl. 18.00.  

35  medlemmer har købt billet til arrangementet. 

 

 Opera Hedeland – Bellini’s ”La Sonnabula” fredag den 12. august 2016  kl. 20.00. 25  medlemmer skal 

til opera under åben himmel. 

. 

 Operaen/ Det Kongelige Teater 2016/2017. 

Vi har fået de bestilte billetter til de ønskede 4 forestillinger.  

 

 Richard Wagner's  ”Den flyvende hollænder” på Operaen den 9. oktober 2016. Billetterne er i kategori 

B og prisen er pr. styk 635 kr. Der er forudbetalt 400. kr. pr. billet. Differencen på 235 kr. pr. billet bedes 

indbetalt snarest muligt og senest den 1. august 2016. 22 medlemmer har bestilt billet til denne 

forestilling. 

 

 "Opera2Go" på Operaen  den 10. januar 2017. Prisen pr. billet er 230 kr., som bedes indbetalt snarest 

mulig og senest den 1. august 2016. 22 medlemmer har bestilt billet til dette spændende arrangement. 

 

 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle scene den 27. januar 2017. Prisen pr. billet er 

230 kr., som bedes indbetalt snarest mulig og senest den 1. august 2016. 41 medlemmer har bestilt billet 

til koncerten.  

 

 "70  års Opera" - Den Jyske Opera's  70 års jubilæumsforestilling på Gamle Scene den 14. marts 2017. 

Prisen pr. billet er 410 kr. Der er forudbetalt 400 kr. pr. billet. På grund af den beskedne difference, skal 

der ikke indbetales yderligere på bestilte billetter til denne forestilling. (En lille tidlig julegave fra 

bestyrelsen!!). 37 medlemmer har bestilt billet til forestillingen. 

                                                                                                                                                                                             
Fortsættes næste side! 
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Nyhedsbrev nr. 77 fortsat!  

 

 

 

 Malmø Operaen 2016/2017 

Sidste års store succes på Malmø Operaen følger vi op med endnu en lidt ukendt opera:  

 

Ponchielli’s ”La Gioconda” på Malmø Operaen lørdag den 29/4 2017 kl. 18.00 .Vi har reserveret 30 

billetter til denne spændende opera. Prisen er 462 kr. pr. bille. Billetter bedes bestilt snarest muligt og 

senest den 1. august 2016 på opera@mail.dk med samtidig indbetaling på foreningens bankkonto. Angiv 

venligst forestilling og antal billetter i mailen. Som tidligere – ”først til mølle”. Medlemmer har fortrinsret.    

Læs om operaen på www.malmoopera.se   

 

Såfremt der er interesse for det, vil vi til denne forestilling undersøge mulighederne for fællestransport (bus, 

tog eller privatbil) og evt. spisning. Vi sender mere info, når vi kommer lidt nærmere spilletidspunktet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Albertslund Musikteater - Rossini's "Askepot" den 13. november 2016 kl. 19.30. Vi har reserveret 

36 billetter til Den Jyske Opera’s turneforestilling i Albertslund. Prisen er 205 kr. pr. billet. Billetter 

bedes bestilt snarest muligt og senest den 1. august 2016 på opera@mail.dk med samtidig indbetaling på 

foreningens bankkonto. Angiv venligst forestilling og antal billetter i mailen. Som tidligere – ”først til 

mølle”. Medlemmer har fortrinsret.    

Læs om forestillingen på http://www.denjyskeopera.dk    

 

Kommende arrangementer m.v. 

 Operaarrangement med en overnatning – bestyrelsen vil efter sommerferien tage fat på arbejdet 

med at arrangere en operatur med en enkelt overnatning. Turen er planlagt at skulle finde sted sidst 

på året. Mere om dette i næste nyhedsbrev. 

18.06.2016/pf 
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