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Fløng Operaforening 

 

BESTYRELSENS BERETNING  
Generalforsamlingen den 25. januar 2009. 

 

 
Indledning: 
 
Så er vi nået til den 11. ordinære generalforsamling i Operaforeningen. I dag er det faktisk nøjagtig 
11 år siden, at vi den vi havde den stiftende generalforsamling i Ungdomslokalet på Fløng Skole. 
Den startede dog kl. 14.00! 
 
Som tidligere vil vi gøre en slags status, hvor vi ser tilbage på de arrangementer, foreningen har 
gennemført siden generalforsamlingen i jan. 2008, det vi kalder ”den historiske del. Derefter vil vi 
fortælle lidt om de planer, vi vil forsøge at gennemføre i den kommende sæson. Vi håber, at vi 
også i år får nogle tilbagemeldinger og holdningerne til de planlagte tiltag for det kommende år - 
ligesom gode forslag og ideer er meget velkomne både her på generalforsamlingen, men også 
gerne efterfølgende på mail eller direkte kommunikation med en af os i bestyrelsen.  
 
Tilbageblik – ”Historisk del”. 
 
27. januar 2008. 

Vi indledte jubilæumsåret med det, jeg vil kalde et brag, idet vi havde satset en pæn del af 

foreningens pengekasse for at få et stort operanavn til at markere vores 10 år i operaforeningen. Vi 

præsenterede kongelige operasolist barytonen Guido Paevatalu. Ikke mindre end 60 medlemmer 

og gæster mødte op for at få del i denne oplevelse. Jeg tør godt sige, at ingen af de fremmødte 

blev skuffede. Guido Paevalatu var simpel hen fantastisk både i sin udstråling, som fortæller og 

ikke mindst som operasanger, hvor vi fik et repertoire, som ikke efterlod et øje tørt! En fantastisk 

eftermiddag, som signalerer, at vi kan tiltrække rigtig mange medlemmer og gæster, når vi kan 

præsentere sangere i denne klasse. Vi forsøger at leve op til dette igen her efter 

generalforsamlingen.         
 

 
27. marts 2008 

Operaforestilling på Albertslund Musikteater – 43 medlemmer af foreningen oplevede Kiev 

Operaen’s flotte opsætning af Puccinis ”Madam Butterfly”. Som tidligere år viste Albertslund 

Musikteater sig også i 2008 at være et godt valg, idet vi fik en rørende og scenografisk flot 

forestilling med nogle rigtig gode sangpræstationer. Vi vil også i fremtiden bruge Albertslund 

Musikteater som et forholdsvis billigt operatilbud. Desværre er vi ikke er kommet med i den nye 

sæson, idet interessen for billetter generelt er blevet noget større, og at vi derfor simpelt hen var 

for sent ude. Det gør vi bedre i fremtiden. 

 

27. april 2008 
Operatur til Malmø Opera- og Musikteater.  Vi fik også en stor oplevelse, da vi besøgte Malmø 
Opera- og Musikteater. Vi lavede et samlet arrangement omkring Bellini’s opera 
"Søvngængersken”. Arrangement startede kl. 11.15 med bus fra Fløng til Malmø, rundvisning på 
Malmø Opera- og Musikteater, en lækker frokostanretning inkl. en valgfri drink på teatret, 
operabillet i dyreste kategori, kaffe og kage i pausen og hjemtransport fra Malmø. Vi var hjemme 
ca. kl. 21.00. Ikke mindre end 35 medlemmer havde valgt at tage turen over sundet. En rigtig 
hyggelig tur med en dejlig og melodiøs bel canto opera, en interessant rundvisning og en rigtig god 
forplejning. Det er tankevækkende, at vi kunne gøre alt dette for 750 kr. Et beløb der ikke giver 
meget råderum, hvis vi skal i Operaen i København.  
       
7. august 2008. 
Hedeland – opera Årets opera i Hedeland var Puccini’s ”Turandot”.  Operaforeningen havde 
indkøbt et antal billetter med 10 % i rabat. Vi kom af med alle og var vidne til en fantastisk 
forestilling en varm dansk sommeraften, indtil ca. 10 minutter før afslutningen af 1. akt hvor det 
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begyndte at regne kraftigt, og forestillingen blev aflyst. Det betød midt i al det sure og våde, at vi 
fik alle pengene retur og derfor fik 50 minutters meget flot opera helt gratis!!  
 
3. august 2008 
Det Gule Palæ. Traditionen tro var vi også til operaoptakten i Palægården i Roskilde. Som 
tidligere var der et pænt antal medlemmer til dette arrangement, idet 31 personer havde tilmeldt 
sig. Som tidligere en flot præsentation af bl.a. sæsonens operaforestillinger. Igen i 2008 fik vi rigtig 
gode pladser.   
 
26. – 29. september 2008. 
Operatur til Tallinn – 21 medlemmer valgte at tage med på denne jubilæumstur til Tallinn. Den 
viste sig at være endnu mere spændende, end programmet signalerede. Vi fik 4 forrygende dage 
med suveræn operaforestilling, opera og anden musik på musikkonservatoriet, spændende 
museumsbesøg, fantastisk guidning og sightseeing i Tallinn og omegn, hotel i centrum af den 
gamle by og meget meget mere. Kort sagt en ”SUPERTUR”! 
 
10. oktober 2008   

Takkeloftet på Operaen - ”Opera – ind til benet” Sæsonens første besøg på Operaen var på 

Takkeloftet. Vi fik på denne intimscene en rigtig god, humoristisk og spændende indføring i 

operaens historie. Hovedkræfterne var to af operaforeningens kendinge - Henrik Engelbrecht og 

Guido Paevatalu. Der var 29 medlemmer med til forestillingen.   

. 
9. januar 2008. 
Operaen – Verdis ”La Traviata” En fantastisk flot og medrivende forestilling. Vi fik det hele – flot 
skuespil, flot musik, flotte sangpræstationer med den ene ”ørehænger” efter den anden. Vi havde 
43 medlemmer og gæster med til denne forestilling, hvor vi på 1. balkon midtfor både så og hørte 
fantastisk.      
 
Vi har yderligere 4 arrangementer, som er på plads. 
 
25. januar 2009. 

Her om lidt efter generalforsamlingen har vi det, vi har kaldt OperaGalla. Jeg tror godt, jeg tør 

sige, at vi igen har satset på meget høj kvalitet og bedst mulig underholdningsværdi med Guido 

Paevatalu og Niels Jørgen Riis. Det er dejligt at se den opbakning, der er til dette arrangement. 

Vi er sikre på, at I får en rigtig spændende operaeftermiddag.  
 
15. februar 2009. 

Operaforestilling i Odense – Bizét’s Carmen. Samlet arrangement med operabillet, transport 

og ”toghygge”. Der er arrangeret fælles spisning på restaurant ”Den Grimme ælling”. 23 

medlemmer deltager i dette arrangement.  Operaen bliver meget utraditionelt opført i 

Albanibryggeriets Tappehal. 

     

12. marts 2009. 

Det Kongelige Teater, Gamle Scene – Mozarts opera ”Figaros bryllup”. 34 medlemmer har 

ønsket at se denne utraditionelle opsætning af Figaro.  

 

28. april – 2. maj 2009 

Operatur til Stockholm - Programmet vil blive gennemgået efter generalforsamlingen.  
 
Nyhedsbreve m.v. 
Foreningen har I det forløbne år udsendt i alt 4 nyhedsbreve samt 1 info i forbindelse turen til 
Tallinn  
 
Bestyrelsesmøder m.v. 
Som det måske fremgår foran, har bestyrelsen også i denne periode været ret aktiv. Vi har afholdt 
i alt 8 bestyrelsesmøder plus det løse. Det har været nogle både spændende, hyggelige og 
konstruktive møder, hvor ikke mindst turen til Tallinn og den kommende tur til Stockholm har fyldt 
rigtig meget. Det lykkedes i 2008 at få afholdt et bestyrelsesarrangement (middag og hygge!), det 
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er kun andet på ca. 11 år. For god orden skyld bemærkes, at bestyrelsen ikke modtager nogen 
form for økonomisk kompensation for møder, telefon m.v.   
 
Billetter til Operaen/det kongelige teater 
Også i år har det bestillingssystem for gruppebilletter vist sig at være en fornuftig løsning på 
tidligere tiders problemer med at få billetter, selv om vi skal bestille for hele sæsonen og betale alle 
billetter på en gang. Valgmuligheden og indflydelse i forhold til både placering af dato og kategori 
af billetter har vist sig at være en stor fordel. Det system, vi etablerede med indbetaling af et 
forskudsbeløb sammen med bestillingen, har vist sig at være rigtig fornuftigt og har ikke givet 
nævneværdige problemer. Vi vil derfor fortsætte med dette system også i 2009, dog vil vi ændre 
forskudsbeløbet pr. billet til 400 kr., så vi undgår at skulle tilbagebetale mindre beløb til 
medlemmerne.   
 
Hjemmesiden  
Vores hjemmeside har nu været i drift i ca. et år. Vi har løbende forsøgt at udvikle den, når der har 
vist sig uhensigtsmæssigheder. Det synes bestyrelsen, at der er kommet en rigtig god og 
funktionel hjemmeside ud af. Rigtig mange bruger hjemmesiden, og vi kan konstatere, at der 
bliver ”kikket”, når vi melder ud, at der er nyheder på siden. Vi vil også gerne vide, om formen via 
info om nyheder via mails er den optimale.  
 
Vi kunne godt tænke os at høre medlemmernes mening om hjemmesiden. Virker den efter 
hensigten, er den nem at finde rundt i, fungerer medlem til medlem o.s.v. o.s.v. Det har vi tænkt 
os at spørge jer om i et spørgeskema, som vi vil sende til jer via mail. Vi håber, at alle medlemmer 
vil investere lidt tid i at være med til at gøre vores hjemmeside bedst mulig. Hvis nogen vil give 
deres mening til kende her og nu, kan I gøre det mundtligt efter generalforsamlingen.  
      
 
Planer for det kommende år i operaforeningen. 
 
Forestillinger på Det Kongelige Teater. 
På nuværende tidspunkt ved vi naturligvis kun lidt om hvilke forestillinger, der vil være på Det 
kongelige Teater/Operaen i næste sæson. Vi vil forsøge at få i alt 2-3 forestillinger, primært på 
Operaen, men afhængig af repertoiret kan en af forestillingerne være på gamle scene på Det 
Kongelige Teater. 
 
Forestillinger på andre teatre m.v.  
Alt efter, hvor mange forestillinger vi vælger i København, vil vi forsøge at arrangere en ”tur” til et 
andet operahus. Det kunne være et andet sted i Danmark eller Sverige (Odense, Århus, Ålborg, 
Malmø, Gøteborg m.v.), hvor afstanden giver mulighed for ud/hjem samme dag.  
Som nævnt vi vil fortsat også satse på Albertslund, hvor Den jyske opera’ s turneforestillinger også 
i 2009/2010 vil være på programmet med kvalitetsforestillinger til en fornuftig pris.  
Det nordtyske er endnu ikke afprøvet, men også en rigtig god mulighed bl.a. Hamburg, Kiel og 
flere andre. I de fleste tilfælde vil det dog være forbundet med en overnatning, idet det kan være 
et problem at komme hjem samme dag, hvis det er en aftenforestilling, der begynder kl. 20.00.  
D.S.B. har nogle prismæssige fornuftige pakker, som kunne være løsningen på dette problem.   
 
Det gule Palæ i Roskilde: 
Det Kongelige Teaters operaoptakt i Roskilde fortsætter også i 2010. Vi vil derfor også i det 
kommende år satse på at få gode billetter til vores medlemmer. 
 
Hedeland – opera 
Årets opera i Hedeland er ”Tryllefløjten”.  Vi har allerede nu reserveret i alt 25 gode billetter med 
10 % rabat til forestillingen lørdag den 1. august. Heraf er der p.t. afsat ca. 13 stk. Såfremt der er 
interesse for at komme med til denne forestilling, skal vi ”bare” have besked i dag, idet vi kun kan 
holde billetterne til i morgen. Giv besked, om I er interesseret i billetter til Jytte, inden I går herfra 
eller kontakt Jytte eller mig senest i morgen formiddag. 
 
Andre arrangementer. 
 
Foredrag, operagalla m.v. 
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 Som tidligere nævnt har interessen generelt for foredrag en hverdagsaften ikke været 
særlig stor. De seneste år har vi derfor i stedet satset på sammenhæng med 
generelforsamlingen, og det har givet væsentlig flere både til generalforsamlingen og til 
foredraget. Valget af en kendt operastjerne til en forholdsvis høj pris sidste år og her i dag 
viser, at der er stor interesse for de rigtige navne. Vi spurgte sidste år, om vi fortsat skal 
satse ”hele kassebeholdningen” på kendte navne i en høj kvalitet - og kan vi også gøre det i 
løbet af året f.eks. på en søndag eftermiddag? Vi spurgte om det samme sidste år uden at få 
en – synes vi – klar tilkendegivelse og vil igen gerne høre generalforsamlingen holdning 
hertil.  

 Andet – alt efter hvilke forestillinger, der sættes op på Operaen m.v., vil vi forsøge at finde 
en ”rød tråd” i operavalgene og evt. kombinere dette med et yderligere foredrag. P.t. ikke 
nærmere konkretiseret. 

 Operabio – Kvalitetsopsætninger fra udlandet enten direkte eller efterfølgende som ”film” 
har i det seneste år fået en vis udbredelse. Her kan man få del i superopsætninger med 
supernavne for en fornuftig pris. Vi vil forsøge at satse på en eller flere forestillingen i det 
kommende år og håber naturligvis, at der er stemning for den form. P.t. udbydes disse 
forestillingen i bl.a. Imperial, Metropol og Hvalsø Bio.( Links de to steder på hjemmesiden). 
Vi vil undersøge mulighederne. 

 Operarejse i foråret 2010 – f.eks. en ”billigrejse” til Nordtyskland eller lign.       
 Andre muligheder – vi håber på at få generalforsamlingens gode ideer og input. 

 
 
Antallet af medlemmer i foreningen. 
Vi er p.t. ca. 70 medlemmer af foreningen.  På generalforsamlingen de sidste par år har vi efterlyst 
lidt flere medlemmer, og det har vi faktisk fået. Vi er dog ikke er blevet flere, idet enkelte også har 
valgt at forlade os. Bestyrelsen har også i år op til generalforsamling drøftet antallet af medlemmer 
i foreningen. Det er fortsat vores opfattelse, at vi skal være en overskuelig forening, hvor kredsen 
fortrinsvis udvides via ”mund til mund metoden”. Som udmeldt tidligere er det bestyrelsens 
opfattelse, at en aktiv medlemsskare på 70-80 medlemmer er passende i forhold til at kunne lave 
spændende arrangementer, rejser samt få billetter og grupperabatter til bl.a. via Det Kongelige 
Teater m.v. 
 
Afslutning 
Vi håber også i år, at vi via dialog med medlemmerne kan få nogle tilbagemeldinger på de 
planlagte arrangementer for det kommende år. Vi håber også at få endnu flere idéer til kommende 
arrangementer. På grund af, at arrangementet med Guido Paevatalu og Niels Jørgen Riis måtte 
rykkes en halv time frem, vil vi evt. samle emner op efter dette arrangement og samtidig fortælle 
lidt om vores tur til Stockholm og samle op på vores hjemmeside.   
 
Generelt har der i år været en meget flot opbakning til årets forestillinger med en topscore på 43 
billetter til La Traviata. 25 deltager til vores jubilæumstur til Tallinn var også rigtig flot. 6o 
deltagere til generalforsamlingen og arrangementet med Guido Paevatalu sidste år signalerer i høj 
grad, at Operaforeningen er en levedygtig og spændende forening, som har noget at give 
medlemmerne.  
Som jeg tidligere har fremhævet er hele grundlaget for vores forening jo, at vi kan få en fælles 
operaoplevelse og en dialog omkring opera, som man ikke helt kan få som individuel 
operaentusiast. At vi så i den sammenhæng også er rigtig gode til det sociale, gør blot den 
samlede oplevelse endnu bedre. 
 
Her til slut en stor tak til den samlede bestyrelse for et rigtig flot stykke arbejde og nogle hyggelige 
og konstruktive bestyrelsesmøder. 
 
 
25. januar 2009. 
Per Fuhrmann  


