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BESTYRELSENS BERETNING  

Ordinær generalforsamlingen den 26. september 2021. 
 
 

Indledning: 

 

Så er vi nået til den 23. ordinære generalforsamling i Operaforeningen. På grund af coronaen er 

den både blevet tidsforskudt (og i strid med vores vedtægter!) og indholdet noget anderledes end 

tidligere. 

 

Udgangspunktet for beretningen er tiden fra sidste generalforsamling den 2. februar 2020 frem til 

1. september i 2021 Der er ikke så meget at se tilbage på i forhold til tidligere, idet stort set alle 

vores aktiviteter i 2020 og første halvdel 2021 er blevet aflyst. Noget som har givet vores kasserer 

Tove Bäcklund store udfordringer i forbindelse med tilbagebetaling af de indbetalte beløb.  

 

Planerne for den kommende sæson er samtidig stort set allerede realiseret, men jeg vil alligevel 

kort gennemgå aktiviteterne, selv om en stor del af forestillingerne m.v. allerede er udbudt til 

medlemmerne.  

 

Endelig vil jeg kort fortælle lidt om, hvilke planer bestyrelsen har for at markere og festligholde 

foreningen 25 års jubilæum i 2023. 

  

Spændende ideer m.v. er naturligvis som tidligere meget velkomne.  

 

Tilbageblik – ”Historisk del”. 

 

Operaåret 2020/21 har som nævnt været  særdeles sparsomt m.h.t. aktiviteter for foreningen. Vi 

havde rigtig mange forskellige arrangementer på programmet. Men de blev som nævnt stort set 

alle aflyst på grund af coronarestriktionerne. Jeg omtaler ikke de arrangementer, som er blevet 

aflyst og hvor deltagerbetalinger er tilbagebetalt. 

 

2. februar 2020. 

OperaGalla 2020 - Generalforsamlingen og OperaGalla blev afviklet inden Danmark blev lukket 

ned 11. marts 2020. Vi var tilbage i det store lokale i Hedehuset, hvor vi efterhånden har været i 

rigtig mange år og hvor der var god plads til de til de hele 54 medlemmer, der deltog i de to 

arrangementer.  

OperaGalla 2020 præsenterede to unge operasanger sopranen Sibylle Glosted og baryton Frederik 

Paevatalu Rolin, som mange af os tidligere havde oplevet til Operaakademiets koncerter.De to 

unge operasangere gav os sammen med deres pianist Troels Roland en meget varieret,  festligt og 

forrygende eftermiddag. 

 

1. marts 2020 

Operabio i Hvalsø. Denne gang fik vi en virkelig klassiker fra Metropolitan Operaen i New York. 

Nemlig Gershwin's "Porgy og Bess". 22 medlemmer var til denne meget flotte forestilling.  

 

30. oktober 2020. 

Albertslund Musikteater. Årets eneste operaforestilling fik vi via turneforestillingen med Den 

jyske Opera. Denne gang var det Verdi's "Rigoletto" i en spændende opsætning og med rigtig gode  

sangpræstationer. Vi var 18 medlemmer, der fik en super operaoplevelse, som nok blev forstærket 

af, at operaoplevelserne hele året havde været mildest talt sparsomme!! 

 

22. november 2020 

Operabio i Hvalsø. Her var vi også ramt af coronarestriktionerne med halvering af pladserne. Her 

fik vi endnu en virkelig klassiker fra Metropolitan Operaen i New York, Mozart's "Figaros Bryllup". 

17 medlemmer var til denne meget underholdende forestilling.  

 

 

De følgende 2 arrangementer hører faktisk til operaåret 2021/22, men jeg tager dem med, da de 
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allerede er gennemført 

 

 

 

1. august 2021 

Operaoptakt i Roskilde - Vi var 40 deltagere til årets operaoptakt i Det Gule Palæ, hvor vi denne  

gang på grund af coronaen ikke sad ved borde, som vi plejer, men på lange rækker. Vi fik for 22. 

gang endnu en forrygende aften med oplagte sangere fra Det kongelige Teater. Flot sommervejr 

og mad og drikke, der dog blev ind taget lidt besværlig former på en stol med mad i den ene hånd 

og et glas i den anden, men alligevel under de sædvanlige hyggelige former. 

 

13. august 2021 

Hedeland - Årets opera i Hedeland var Verdi's "Rigoletto". Vi var 30 medlemmer, som oplevede 

denne fantasifulde opsætning af "Rigoletto". Fantastisk udnyttelse af scenen og med nogle utrolige 

flotte sangpræstationer. En rigtig dejlig sommeraften i Hedeland.  

 

De efterfølgende arrangementer er allerede udbudt til og i stort omfang bestilt af medlemmerne 

 

1. oktober 2021 

Helsingør Teaterhus - Puccini's "Tosca". I det nylig istandsatte gamle fine teaterhus i det 

centrale Helsingør opfører GuidOpera "Tosca", som en kammeropera. Vi er blevet tilbud billetter 

med rabat. Vi er 10 medlemmer, der har lyst til at tage til Helsingør og opleve opera  

 

27. oktober 2021 

Operaen - Gounod's "Faust". 22 medlemmer har sikret sig billet til denne spændende forestilling, 

som for første gang nogensinde er på Operaforeningens repertoire.  

 

22. november 2021 

Det kongelige Teaters GL. Scene - Verdi's "Aida" (Den jyske Opera' turneforestilling) Vi er p.t. 

25 medlemmer, der skal til "Aida". I år har vi fravalgt Albertslund, da forestillingen her (den 29. 

oktober 2021) kolliderer med "Faust" på Operaen den 27. oktober 2021. Stadig muligt, at få billet, 

idet vi "først" skal give endelig besked i morgen! 

 

30. nov. -1. december 2021 

Operatur til Schwerin med 1 overnatning. Vi er denne gang ikke mindre end 39 medlemmer, 

som skal med bus til Schwerin og opleve julehygge og operaen Mozart's "tryllefløjten". Vi bor på et 

meget central hotel i Dronning Aleksandrines fødeby.  

 

4. januar 2022 

Operaen - Verdi's  "Maskeballet". 31 medlemmer har sikret sig billet til denne spændende 

forestilling 

 

30. januar 2022 

Operabio i Hvalsø - Massenet's "Askepot" fra Metropolitan Operaen i New York. Tilmelding 

senest den 1. oktober 2021. (på grund af forestillingens længde ingen fortæring m.v.) 

 

20. marts 2022 

Operabio i Hvalsø - Verdi's "Rigoletto" fra Metropolitan Operaen i New York. Tilmelding senest 

den 1. oktober 2021. 

 

9. april 2022 

Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gl. Scene. Vi er 33 medlemmer, der har 

købt billet til denne efterhånden for Operaforeningen traditionelle koncert med fremtidens 

operastjerner.  

 

1. maj 2022 

Operabio i Hvalsø - Verdi's "Don Carlos" fra Metropolitan Operaen i New York. Tilmelding 

senest den 1. oktober 2021 
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Vi har yderligere 2 arrangementer, som er på plads 

 

13. marts 2022 

Malmø Opera - Rossini's "Barberen i Sevilla" Årets tur til Malmø med opera, bustransport og 

fællesspisning. Vi har netop reserveret 35 billetter til denne forestilling. Fællestransport i bus er 

betinget af, at vi bliver nok deltagere d.v.s. min. 30 deltagere. Arrangementet bliver udbudt senere 

i år. 

 

14. august 2022 

Opera Hedeland - Vi har sikret os 30 rigtig gode billetter til årets forestilling - Verdi's "Aida". 

Billetterne kan købes hos Jytte allerede i dag efter generalforsamlingen. De resterende billetter 

udbydes via næste Nyhedsbrev. 

 

Operarejse til Riga maj 2022.  

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 91 er vi i gang med at "genoplive" den rejse til Riga, vi måtte aflyse 

på grund af Covid-19. Indholdet af rejsen bliver nogenlunde som den aflyste rejse. Programmet for 

rejsen bliver færdiggjort, når det er muligt at se hvilke operaer, der spilles på Latvian National 

Opera i Riga i maj 2022. Vores kontakt har netop skrevet til mig, at operaprogrammet formentlig 

kommer indenfor et par måneder. Vi var 27 medlemmer til den aflyste tur til Riga i 2020. 

 

Nyhedsbreve m.v. 

Foreningen har I den periode udsendt 5 nyhedsbreve med bl.a. info om situationen omkring 

nedlukningen. Som tidligere har vi vist omfang gjort brug af mails, når der har været tale om 

enkeltstående arrangementer m.v. bl.a. af tidshensyn. 

 

Bestyrelsesmøder m.v. 

Som altid har bestyrelsen også i den forløbne periode holdt nogle konstruktive, spændende og 

hyggelige møder. Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder. Da "Coronatågerne" begyndte at trække 

væk, gik vi med det samme i gang med at få alle de nævnte arrangementer på plads. Vores første 

møde var i maj 2021. 

   

Billetter til Operaen/Det Kongelige Teater og Malmø Opera 

Da årets billetter til Operaen/Det kongelige teater allerede er bestilt af medlemmerne er der ikke 

yderlige info om dette. Billetterne til Malmø udbydes senere jfr. foran. 

 

Hjemmesiden  

Vi har taget initiativ til en hurtigere opdatering af hjemmesiden. Vi prøver også løbende at forbedre 

hjemmesiden, så informationerne hele tiden er så let tilgængelig som muligt. 

Vi ønsker fortsat, at hjemmesiden skal være vores primære informationsmedie, således at man 

altid kan finde alle nyhedsbreve og andre informationer på denne. Adressen på hjemmesiden er 

uændret www.floengopera.dk   

 

Planer for den resterende periode for 2021/22 i operaforeningen. 

 

Det Gule Palæ i Roskilde: 

Det kongelige teaters operaoptakt i Roskilde fortsætter naturligvis også i 2022. Vi vil derfor også i 

det kommende år som vi har gjort de seneste 22 år satse på at få gode billetter til vores 

medlemmer. 

 

Øresundsoperan, GuidOpera m.fl. 

Via vores kontakter vil vi også i 2021/22 forsøge at få diverse tilbud i forbindelse opera m.v. i 

København og måske andre steder.  

 

Andre arrangementer. 

 

 OperaGalla vil vi fortsat satse på i sammenhæng med generalforsamlingen, som næste 

gang er feb. 2022. Fremmødet har de sidste par år været stabilt med over 50 deltagere. 

Det vil forsat også i 2022 være gratis for medlemmer at opleve opera i øjenhøjde, som 

OperaGalla jo giver mulighed for.  
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 Operarejser i 2022 og 2023 –Som nævnt foran forsøger vi i maj 2022 "at genoplive" 

vores aflyste tur til Riga.  
Vi har også besluttet, at vores operatur i jubilæumsåret 2023 skal gå til Milano og det 

legendariske operahus "La Scala". Det er da et 25 års jubilæum værdigt!! 

Vi er så småt gået i gang med at undersøge hvilke muligheder, der er for et samlet 

arrangement. 
  

 Andre muligheder – vi håber på at få generalforsamlingens gode ideer og input. 

 

Antallet af medlemmer i foreningen. 

Her den 26. september 2021 er vi 74 medlemmer i vores forening. Før vi ser 

kontingentindbetalingerne for 2021 ved vi ikke om alle har "holdt fast" i foreningen under den lidt 

lange pause i.f.b. med coronaen. Jeg vil derfor lige igen ridse vores forenings strategi op omkring 

valg af operaer og spillesteder 

 

"Bestyrelsen har valgt fortsat at udbyde en pæn vifte af operaoplevelser d.v.s. tit opførte og 

kendte operaer og mere sjældne opførte operaer. Vi vil også forsøge at tilgodese en så stor 

variation i prisen som muligt. På den måde kan alle vælge operaer efter egen smag og pengepung. 

Samtidig lever vi op til mottoet i vores logo "Opera for Alle"   

Som det er sagt tidligere år er forudsætningen for foreningens levedygtighed fortsat, at I som 

medlemmer deltager aktivt og bredt i vores arrangementer, så der er en fornuftig tilslutning til alle 

de arrangementer vi udbyder!" 

 

Her plejer vi at have en opsummering af deltagelsen i årets operaarrangementer. Vi sammenligner 

med tidligere og finder den talmæssige mest populære forestilling/aktivitet. Vi plejer også at have 

lidt statistik på aktiviteterne i foreningen. Men på grund af nedlukningen giver det ingen mening i 

år. 

 

Foreningens 25 års jubilæum i 2023 

Bestyrelsen synes, at der er grund til at markere og festligholde, at vi har oplevet opera sammen i 

25 år i 2023. Vi er derfor gået i gang med finde ud af mulighederne for at gøre noget særligt ud af 

dette år.  

Vi har allieret os lidt med Lone Ricks, som vi tidligere har samarbejdet med bl.a. om rejsen til 

Tallin og senest de 2 sidste års OperaGalla. Jytte og jeg har haft et rigtig godt møde med Lone, 

som gerne vil hjælpe os med at søge nogle penge fra diverse fonde, som støtter kulturelle 

foreninger. Såfremt vi får midler nok, er det vores plan, at vi i stedet for OperaGalla i 2023, får en 

operaforestilling i den store sal i Tåstrup Medborgerhus. Vi har p.t. kik på GuidOpera's "La 

Traviata", som bliver sat op som en kammeropera. Der er 7 medvirkende og 4 musikere. Den 

foreløbige plan er, at vi først holder Generalforsamling, så ser vi " La Traviata" og fællesspisning til 

sidst. Men der kan sagtens blive flyttet rundt på de enkelte arrangementer. 

Vi vil snarest i bestyrelsen drøfte de enkelte elementer i arrangementet (gæster, brugerbetaling, 

spisemuligheder, lokaler og meget mere) og evt. andre tiltag herunder ikke mindst, hvordan vi 

financierer et så stort projekt.  

  

Årets operarejse i jubilæumsåret forventes som nævnt foran at blive til Milano og La Scala. Jeg er i 

gang med at finde en mulig arrangør af rejsen.  

 

Men meget mere om alt dette senere! 

 

Her til slut en - også i år - stor tak til den samlede bestyrelse for et fantastisk stykke arbejde og 

nogle humørfyldte, hyggelige og konstruktive bestyrelsesmøder. 

 

26. september 2021 

Per Fuhrmann  


