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Fløng, den 9. november 2016 . 

Operaforeningens Kalender  

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

30. nov. - 1. dec.2016 Operatur til Göteborg 

OBS!      5. jan. 2017 Sidste frist for køb af billet til "La Bohéme" i Hedeland 

10. jan. 2017 "Opera2Go" på Operaen   

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

29. jan. 2017 Operaforeningens ordinære generalforsamling i Hedehuset 

29. jan 2017 OperaGalla i Hedehuset  

5. februar 2017 Operabio i Hvalsø - Verdi's "Nabucco" 

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

9. april 2017  Operabio i Hvalsø  - Verdi's "La Traviata" 

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

11.-15. juli 2017 Operarejse til Operafestivalen i Savonlinna  i Finland  

18. aug. 2017 Opera Hedeland Puccini's  "La Bohème" 

 

 

Fastlagte arrangementer 

 

 Albertslund Musikteater - Rossini's "Askepot" den 13. november 2016 kl. 19.30. 43 har bestilt 

billet til forestillingen. Det er Ikke muligt at få flere billetter. 
 

 Operatur til Göteborg den 30/11 - 1/12 2016. Vi kører med bus til Göteborg  og bor på hotellet 

"Barken Viking" i Göteborg Havn. hotellet ligger tæt på operaen, hvor vi skal se/høre Bizet' 

"Carmen". 23  medlemmer har tilmeldt sig  arrangementet. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig turen. 

 

 "Opera2Go" på Operaen  den 10. januar 2017.  26 medlemmer har købt billet til dette spændende 

arrangement. 

 

 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle Scene den 27. januar 2017. 43 medlemmer har 

købt billet til koncerten.  

 

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

35 medlemmer har købt billet til forestillingen. 

                                                                                                                                                                                                                                               
 Malmø Operaen - Ponchielli’s ”La Gioconda” lørdag den 29/4 2017 kl. 18.00. 34 medlemmer har købt 

billet til forestillingen og det er ikke længere muligt at få billet.  Såfremt der er interesse for det, vil der til 

denne forestilling blive arrangeret fællestransport  i bus og  med spisning. Vi sender mere info, når vi 

kommer lidt nærmere spilledatoen. 

Fortsættes næste side! 
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 Operatur til operafestival i Savonlinna i Finland. Turen finder sted den 11.- 15. juli 2017. 

Vi har allerede nu stort se turen på plads og forventer at kunne sende programmet ud inden for 1-2 uger. 

Grundprisen bliver ca. 8000 kr. og det bliver muligt at tilkøbe en ekstra opera samt en middag. Vi flyver til 

Stockholm og sejler herfra til Åbo og videre herfra til Helsingfors og Savonlinna. Hjemturen foregår med fly 

fra Helsingfors. Bestyrelsen håber, at rigtig mange af jer har lyst til at opleve opera m.v. i den varme finske 

sommer. Der er helt sikkert noget at glæde sig til! 

 

 Opera Hedeland – Puccini 's "La Bohéme” fredag den 18. august 2017 kl. 20.00. Vi har købt 26  

rigtig gode A - billetter til forestillingen  (5. og 6. række midtfor). Billetterne koster efter rabat 500 kr. pr. 

stk. Sidste frist for bestilling på oprera@mail.dk er den 5. januar 2017 med samtidig indbetaling på 

foreningens bankkonto.  Som sædvanlig ”først til mølle - princippet” dog har medlemmer som altid 

fortrinsret. 

 

Kommende arrangementer m.v. 

 Operaforeningens ordinære generalforsamling 2017 afholdes søndag den 29. januar 2017. 

 Årets OperaGalla  -  finder som tidligere sted umiddelbart efter generalforsamlingen. Vi kan også 

denne gang præsentere en spændende operasanger. Men mere om dette senere! 

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen!!. 

 

 

09.11.2016/p 
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