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BESTYRELSENS BERETNING  

Ordinær generalforsamlingen den 6. februar 2022. 
 
 

Indledning: 

 

Så er vi nået til den 24. ordinære generalforsamling i Operaforeningen. Den tidsforskudte og 

udsatte generalforsamling for 2021 betyder, at indholdet af denne beretning også er anderledes 

end tidligere, idet udgangspunktet for de på grund af cowid-19 i forvejen beskedne aktiviteter kun 

løber fra 1. oktober 2021 til dags dato den 6. februar 2022. 

 

Jeg vil fortælle om de planlagte aktiviteter, både dem der er gennemført i beretningsperiode og 

dem som vi allerede har fastlagt og planlagt for den kommende beretningsperiode. Der er i denne 

korte periode en enkelt af de fastlagte aktiviteter, som er aflyst. 

 

Endelig vil jeg som på sidste generalforsamling kort gøre status på de planlagte aktiviteter i 

forbindelse med festligholdelse af foreningen 25 års jubilæum i 2023. 

  

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

 

Tilbageblik – ”Historisk del”. 

 

Samlet set har operaåret 2021/22 har som nævnt været særdeles sparsomt m.h.t. gennemførte 

aktiviteter for foreningen. Vi har haft rigtig mange forskellige arrangementer på programmet både 

før og efter 1. oktober 2021. Medens næsten alle arrangementer før 1. oktober er blevet aflyst på 

grund af coronarestriktionerne, er der i den sidste del af denne beretningsperiode gennemført 

næsten alle de fastlagte aktiviteter.  

 

26. september 2021. 

Generalforsamling i Hedehuset - Den forskudte ordinære generalforsamling for 2021 blev 

gennemført uden efterfølgende OperaGalla. Det betød, at lidt færre medlemmer mødte op, idet vi 

var 38 deltagere mod 54 året før. Men det er trods alt flot, at så mange var mødt op ikke mindst 

set i lyset af, at cowid-19 jo stadig florerede. Så stor tak til jer, der valgte, at støtte op om vores 

forening. 

     

1. oktober 2021 

Helsingør Teater - Puccini's "Tosca". I det nylig istandsatte gamle fine teater i det centrale 

Helsingør fik vi en forrygende "Tosca", som kammeropera via GuidOpera. Vi var 14 medlemmer, 

der har lyst til at tage til Helsingør.  

 

27. oktober 2021 

Operaen - Gounod's "Faust". En fantastisk opera med iørefaldende musik og en meget spændende 

og dramatisk handling. Operaen var desværre ramt af sygdom, idet hovedrolleindehaveren Niels 

Jørgen Riis var blevet syg. I stedet sang en meget veloplagt Gert Henning Jensen placeret i den 

ene side af scenen hovedpersonens parti med en tavs rolleindehaver på scenen. Trods dette blev 

det en super oplevelse for de fleste af de 22 medlemmer, der havde købet billet.  

 

22. november 2021 

Det kongelige Teaters GL. Scene - Verdi's "Aida" Vi havde denne gang flyttet Den jyske 

Opera' turneforestilling til det Kongelige Teaters gamle scene, da forestillingen i Albertslund den 

29. oktober kolliderede med "Faust" på Operaen den 27. oktober 2021. Vi fik en noget speciel 

opsætning af verdi's pragtopera. Mange havde svært ved at finde en højere mening i opsætningen. 

Sangmæssigt var der dog ikke noget at udsætte på forestillingen. Vi fik en musik og sangmæssig 

meget flot forestilling. Vores billetter var placeringsmæssigt desværre denne gang ikke helt på 

højde med det, vi plejer at kunne tilbyde vores medlemmer. 25 medlemmer var til Aida.   
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30. nov. -1. december 2021 

Operatur til Schwerin med 1 overnatning. Midt i en masse restriktioner i Tyskland på grund af 

cowid-19, var vi alligevel ikke mindre end 37 medlemmer, som tog turen i bus til Schwerin. Vi fik 

både masser af julehygge, en spændende opsætning af Mozart's "Tryllefløjten" og en masse social 

samvær på kryds og tværs i den ret store gruppe. Desværre blev turen lidt kortere end planlagt, 

idet vi valgte at køre hjem lige over middag dag 2, da Tyskland fra denne dag indførte skærpede 

restriktioner, som gjorde det umuligt for os, at komme på museer eller få nogen som helst at spise 

eller drikke på byens cafer/restauranter. 

 

4. januar 2022 

Operaen - Verdi's  "Maskeballet". Forestillingen blev aflyst! De 32 medlemmer, der havde 

sikret sig billet, har fået pengene tilbage. 

 

30. januar 2022 

Operabio i Hvalsø - Massenet's "Askepot" fra Metropolitan Operaen i New York. Der var 21 

medlemmer, der var til opera i Hvalsø. 

 

Vi har yderligere 7 arrangementer. som er på plads 

 

6. februar 2022. 

OperaGalla2022 - Her for lidt siden blev vi underholdt af mezzosopranen Josefine Andersson. 

Selv om jeg ikke kan spå - tror jeg godt, at jeg tør sige, at hun gjorde det fantastisk i vores "nye 

lokale" her i Tåstrup Kulturcenter.  

 

13. marts 2022 

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

fællesspisning. Måske på grund af usikkerheden omkring cowid-19 har kun 24 medlemmer tilmeldt 

sig denne operatur til Malmø. Betingelsen for at køre i bus til Malmø var, at vi mindst blev 30 

deltagere. Men jeg har rigtig godt nyt til jer, der har tilmeldt sig turen. Vores gode samarbejds-

partner Lars Hammel fra Sengeløse Bustransport synes, at vi selvfølgelig skal med bus. Han har 

derfor tilbudt en pris pr. person, som om vi var blevet 30 personer, der skulle af sted. Vi håber, at 

kunne fortælle om spisested, afgangstid m.v. i den nærmeste fremtid. 

 

20. marts 2022 

Operabio i Hvalsø - Verdi's "Rigoletto" fra Metropolitan Operaen i New York. 15 medlemmer har 

købt billet og fortæring til forestillingen.  

 

9. april 2022 

Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gl. Scene. Vi er 35 medlemmer, der har 

købt billet til denne efterhånden for Operaforeningen traditionelle koncert med fremtidens 

operastjerner. Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på, at vi i år har fået "en lidt spredt" placering  

i salen på Gl. Scene.  

 

1. maj 2022 

Operabio i Hvalsø - Verdi's "Don Carlos" fra Metropolitan Operaen i New York. 24 medlemmer 

har købt billet og fortæring til denne forestilling. 

 

Operarejse til Riga maj 2022.  

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

aflyse på grund af Covid-19 i 2021. Vi havde forventet at rejsen kunne færdiggøres, når det i 

nov./dec. var muligt at se hvilke operaer, der blev spillet på Latvian National Opera i Riga i maj 

2022. Jeg har løbende og senest for en uge siden været i mailkontakt med vores kontakt i Vitus. 

Desværre er der intet nyt fra Riga, hverken om operaen, hotellet eller andet, som er involveret i 

vores rejse. Det betyder, at rejsen sandsynligvis heller ikke bliver til noget i dette forår! Jeg har 

aftalt med Vitus, at vi ser på mulighederne, når det hele bliver mere afklaret. 
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14. august 2022 

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

Billetterne kan bestilles allerede i dag hos mig/Jytte. De resterende billetter udbydes i et 

nyhedsbrev efter generalforsamlingen. 

 

5. november 2022 

Malmø Opera - Gounod's "Romeo og Julie". Vi har reserveret 30 billetter til denne forestilling, 

som vi udbyder senere på året. 

 

Nyhedsbreve m.v. 

Foreningen har i perioden 1/2 21 til 1/2 22 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. 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 26/9 2021 har afholdt i alt 2 bestyrelsesmøder, 

hvoraf den sidste blev afsluttet med en velfortjent "julefrokost". 

 

Billetter til Operaen/Det Kgl.Teater, Malmø Opera og Den Jyske Opera i Albertslund  

Også i 2022/23 vil vi tilbyde billetter til Operaen/Det kongelige Teater. Det samme gælder Malmø 

Opera (Vi har som nævnt allerede bestilt billetter til den 52/11 2022)og Albertslund (Den Jyske 

Opera)  

 

Hjemmesiden  

Som nævnt i september 2021 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. 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. 

 

Hedeland – opera 

Næste års opera i Hedeland er som nævnt Verdi's ”Aida” den 12. august 2022, som vi allerede nu 

har rigtig gode billetter til. Vi vil igen forsøge at få en rundvisning omkring arenaen forbindelse 

med operaen. Det kan betyde, at der skal betales lidt mere.  

 

Operabio i Hvalsø  

Også i 2022/23 vil vi udbyde billetter til Operabio i Hvalsø. Som tidligere incl. lidt mad og drikke i 

pausen. Der er fortsat fin opbakning til kvalitetsopera fra Metropolitan Operaen i New York  

 

Øresundsopern, GuidOpera m.fl. 

Via vores kontakter vil vi også i 2022/23 forsøge at få diverse tilbud i forbindelse opera m.v. i 

København og måske andre steder.  

 

Andre arrangementer. 

 

❑ Festforestilling i forbindelse med foreningens 25 års jub. Uddybes nærmere 

nedenfor!     

❑ Operarejser i 2022 – Som nævnt ser det ikke ud til, at vi i denne omgang får "genoplivet" 

vores aflyste tur til Riga. Som det ser ud lige nu, bliver det ikke i foråret 2022. Måske kan 

turen i stedet gennemføres i efteråret. 
Vi har allerede besluttet og meldt ud på generalforsamlingen sidste år, at vores operatur i 

jubilæumsåret 2023 skal gå til Milano og det legendariske operahus "La Scala". P.t. har det 

ikke været muligt at finde nogen, der på nuværende tidspunkt vil gå i gang med konkret at 

undersøge, hvilke muligheder, der er for et samlet arrangement. Men når/hvis cowid-19 

klinger af inden for et par måneder, kan vi formentlig komme i gang. 
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❑ Andre muligheder – vi håber på at få generalforsamlingens gode ideer og input. 

 

Antallet af medlemmer i foreningen. 

Her den 6. februar 2022 er vi 69 medlemmer (sep. 2021 74) i vores forening. Vi frygtede lidt, at 

den ret store pause på grund af restriktionerne ville betyde et pænt fald i vores medlemsantal. Det 

er heldigvis ikke sket. Vi har også fået nye medlemmer, som jeg gerne byde velkommen.  

 

Her plejer vi at have en opsummering af deltagelsen i årets arrangementer. 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 og den naturlige utryghed for 

at være i forsamlinger, giver det heller ikke mening i år. Men næste år håber jeg, at vi igen kan 

synliggøre og glæde os over opbakningen til vores arrangementer!  

 

Foreningens 25 års jubilæum i 2023 

Som nævnt ved generalforsamlingen den 26. september 2021 synes bestyrelsen, at der er grund 

til at markere og festligholde, at vi har oplevet opera sammen i Operaforeningen i 25 år i 2023. Vi 

er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for at gøre noget særligt ud af dette år.  

Den foreløbige plan er, at vi i samarbejde med GuidOpera opfører en kammeropera - La Traviata. 

Vi har allerede reserveret La Traviata den 5. februar 2023 hos GuidOpera. Vi benytter denne 

teatersal i Taastrup Kulturcenter og GuidOpera sørger for rekvisitter, bagtæppe m.v., så 

forestillingen bliver som en almindelig operaforestilling med et lille orkester på 4-5 musikere og 7-8 

operasangere. Prisen for sådant et arrangement er på ca. 75.000 kr., som vi er i gang med at finde 

via diverse fonde. Det hjælper Lone os bl.a. med. I hvilket omfang, der bliver en mindre betaling 

for medlemmer/gæster for at se forestillingen er der p.t. ikke taget stilling til. Vi skal naturligvis 

også have afviklet vores ordinære generalforsamling. Vi forestiller os, at vi gør lidt mere ud af 

forplejningen f.eks. i form af en lidt mad og drikke til medlemmerne. Vi er nået til at skulle opstille 

et budget for det samlede arrangement. For god ordens skyld skal det nævnes at vi intet har 

bundet os til og intet binder os til, før vi har den samlede finansiering helt på plads.  

Inden vi vover os ud i dette ret store projekt vil vi gerne høre medlemmernes holdning/mening om 

planerne. Evt. i form af en afstemning.        

   

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. 

 

6. februar 2022 

Per Fuhrmann  


