BESTYRELSENS BERETNING
Ordinær generalforsamlingen den 1. februar 2015.

Indledning:
Så er vi nået til den 17. ordinære generalforsamling i Operaforeningen.
Endnu en gang skal vi have gjort status på, hvad der er sket i vores forening i det år der er gået
siden sidste generalforsamling. Derefter skal I høre lidt om de planer, vi har for den kommende
sæson. Vi håber, at vi også i år får en nogle tilbagemeldinger og holdningerne til de planlagte
tiltag, ligesom gode forslag og ideer som altid er meget velkomne både her på
generalforsamlingen, på mail eller ved en snak med af os i bestyrelsen.
Tilbageblik – ”Historisk del”.
Også operaåret 2014/15 har været et aktivt år for foreningen. Vi har haft rigtig mange
arrangementer og igen i år har der – heldigvis - generelt været en flot opbakning til aktiviteterne
fra medlemmerne.
26. januar 2014.
OperaGalla var denne gang med sopranen Nina Pavlovski og hendes pianist. Vi fik et spændende
foredrag og en masse forrygende opera. Endnu en underholdende eftermiddag i Hedehuset, hvor vi
var 41 medlemmer og 3 gæster.
30. januar 2014
Roskilde Teater. Det kongelige Teaters kammerversion af Puccini’s ”Madam Butterfly” på
Lynghøjskolen var både velsunget, velspillet og i en spændende scenografi. Vi var desværre kun 13
medlemmer til forestillingen. Lidt skuffende, Men ” Madam Butterfly” har været en del på
programmet de seneste år.
26. marts 2014
Operaen - Sæsonens anden besøg på Operaen er Gershwin’s ”Porgy og Bess”. Vi var 30
medlemmer som oplevede denne anderledes og spændende opera i en flot opsætning og med
nogle virkelig gode operasangere.
11. april 2014.
Albertslund Musikteater. Årets forestilling i Albertslund var Den jyske Opera’s opsætning af
Puccini’s ”Lucia de Lammermore”. Vi var 35 medlemmer, der var vidne til en flot forestilling med
nogle fantastiske sangere. Det er stadig imponerende, hvad Den Jyske Opera kan præstere m.h.t.
scenografi med en turnéforestilling.
25. maj 2014.
Operabio i Hvalsø. Mozart’s ”Cosi fan Tutte” fra Metropolitan operaen i New York. Endnu en
forrygende forestilling fra The Met. Vi var 20 medlemmer denne forestilling.
26. – 31. maj2014
Operatur til Venedig. 28 medlemmer var med på foreningen operatur til Venedig og de fik en
masse fantastisk oplevelser på en meget veltilrettet tur. Jeg skal blot nævne nogle enkelte - en
operaopleves af de store i Teatro La Fenice, en fantastisk operakoncert, autentiske italienske
middage, suveræne guidede ture i Venedig og i Lagunen, et dejligt og roligt hotel på Lidoen m.v.
Alt i alt en tur, som af mange er blevet fremhævet, som en af foreningens bedste ture. Det siger da
ikke så lidt!
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29. juni 2014
Øresundsoperaen - med ret kort frist fik vi tilbudt billetter til den nye spændende opera ” Det
dybeste sted”, der blev opført et så utraditionelt sted som det nye søfartsmuseum i Helsingør.
Der var kun 9 medlemmer som trodsede sommerferien. Til gengæld fik de en spændende og lidt
grænseoverskridende operaoplevelse.
8. august 2014
Opera i Hedeland – Verdi’s ”Trubaduren”. Vi var 25 medlemmer som fik en fantastisk flot
operaoplevelse i arenaen i Hedeland i en forrygende opsætning, hvor man havde taget
udgangspunkt i Kina’s historie. Det fungerede super flot sammen med nogle fantastiske sangere og
Verdi’s musik på en dejlig sommeraften.
4. august 2013
Opera i Det Gule Palæ. Operaoptakten i Roskilde havde i 2014 25 års jubilæum. Vi har deltaget i
dette hyggelige og spændende arrangement i Roskilde siden operaforeningens start altså 17 af de
25 gange. Hele 34 medlemmer var med til jubilæumsarrangementet og fik en flot aften med flot
sommervejr, gode pladser, hyggelig fællesspisning, ”champagne” i pausen og ikke mindst masser
af flot opera.
5. oktober 2014
Operaen – Sæsonen første forestilling på Operaen var Richard Strauss ”Rosenkavaleren”. Det Det
var operaforeningens første opera af Strauss og jeg tror at rigtig mange fik lyst til at ”udforske”
Strauss operaunivers lidt mere. Vi var 35 medlemmer, som fik en velsunget og spændende
operaforestilling.
16.-17. december 2014
Opera- og juletur til Flensborg. Efter flere tilløb fik vi arrangeret en flerdages tur til det
Nordtyske - nærmere bestemt Flensborg. Vi udbød en pakke med transport med DSB, hotel i det
centrale Flensborg og operabillet til ”Lucia di Lammermore” for 1050 kr. i dobbeltværelse. 24
medlemmer deltog i turen og fik masser af julehygge på Flensborg julemarked, flot opera og
masser af hyggeligt samvær både under transporten og i Flensborg. Det er ikke sidste gang vi
arrangerer en tur med en enkelt overnatning. Tankevækkende at det kan gøres så billigt!
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23. januar 2015
Operakoncert med Operaakademiets sangere. For første gang i tre forsøg er det lykkedes at få
billetter til denne koncert med fremtidens operastjerner. Vi var 29 medlemmer der oplevede en
meget varieret, spændende og ikke mindst velsunget koncert. Det kunne være spændende om vi
kunne gøre det til en tradition, at få en ”forsmag” på morgendagens operasangere.
Vi har yderligere 7 arrangementer, som er på plads.
1. februar 2015.
Her om lidt efter generalforsamlingen har vi OperaGalla med operaensemblet ”Danaopera”. Jeg er
sikker på, at vi har noget at glæde os til.
15. februar 2015
Operabio i Hvalsø. Lehárs ”Den Glade Enke” fra Metropolitan operaen i New York. 24 medlemmer
har købt billetter til denne forestilling.
20. februar 2015

Operaen - Sæsonens anden forestilling på Operaen er til Operaens 10 års jubilæumsforestilling Mozart’s ”Tryllefløjten”. 40 medlemmer har ønsket billet til Tryllefløjten.
8. marts 2015.
Operabio i Hvalsø. Offenbach’s ”Hoffmans Eventyr” fra Metropolitan operaen i New York. Vi
har fortsat 2 stk. billetter, så man kan fortsat komme billigt på ”The Met”. P.t. har 14 medlemmer
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købt billetter til denne forestilling.
16. marts 2015.
Albertslund Musikteater. Den jyske Operas turneforestilling – Den ”demokratiske udgave”

af Mozart’s ”Cosi fan tutte” Alle 36 billetter til forestillingen er solgt.
7 – 11. maj2015
Operatur til Wien. Fristen for tilmelding udløb den 15. januar 2015 og vi er 30, som skal opleve
både musik og arkitektur i Wien. At Placiado Domingo skal synge hovedpartiet i den turens
operaforestilling – Nabucco, gør selvfølgelig ikke rejsen mindre spændende!
8. august 2014
Opera i Hedeland – Mozart’s ”Cosi fan tutte”. Vi har 25 rigtig gode A-billetter. Fristen for at købe
billet til opera i Hedeland er den 5. februar 2015.
Nyhedsbreve m.v.
Foreningen har I det forløbne år udsendt i alt 5 nyhedsbreve.
Bestyrelsesmøder m.v.
Som altid har bestyrelsen også i år holdt nogle konstruktive, spændende og hyggelige møder. Vi
har afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder. Som altid har vi også i år haft rigtig travlt med masser af
arrangementer i 2014/15 og den kommende sæson.
Billetter til Operaen/Det Kongelige Teater
Som tidligere år vil vi fortsat gerne have bestillingerne til Operaen fra jer ekspres, så vi kan komme
hurtigt ind med vores bestillinger og dermed få bedst mulige pladser.
Vi fortsætter med det system vi etablerede med indbetaling af et forskudsbeløb sammen med
bestillingen. Forskudsbeløbet pr. billet bibeholdes for 2015 til 400 kr. Vi bibeholder reglen om, at
man ikke får tilsendt sine billetter, førend vi kan se restbetalingen hos vores kasserer.
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Hjemmesiden
Vores hjemmeside er fortsat vores primære informationsmedie, selv om vi vedhæfter
Nyhedsbrevet, når vi via mail informerer jer om, at der er et aktuelt Nyhedsbrev. Alle nyhedsbreve
og andre informationer kan man altid finde på hjemmesiden. Vi er i gang med at forny
hjemmesiden og håber, at kunne gøre den endnu mere attraktiv for både medlemmer og ikke
medlemmer.
Planer for det kommende år i operaforeningen.
Forestillinger på Det Kongelige Teater.
På nuværende tidspunkt ved vi naturligvis ikke hvilke forestillinger, der vil være på Det kongelige
Teater/Operaen i næste sæson. Vi vil forsøge at få billetter til 1-2 forestillinger, primært på
Operaen.
Forestillinger på andre teatre m.v.
Vi vil fortsat satse på Albertslund, hvor Den jyske Opera’ s turneforestillinger også i 2015/2016 vil
være på programmet med kvalitetsforestillinger til en fornuftig pris. Årets turneforestillinger på
Den Jyske Opera er en meget kendt nemlig Puccini’s ”Madam Butterfly og en lidt ukendt opera i
operaforeningen Mascagni’s ”L'amico Fritz”
Vi vil for 2015 satse på Roskilde Teater. Sidste år var der ikke operaer på programmet i Roskilde,
som vi ville satse på. via vores kontakt har jeg fået at vide at man er i gang med planlægningen og
har formentlig 2 operaer på programmet i den kommende sæson. Hvilke ved vi p.t. ikke.
En ”endagstur” til et andet operahus er også en spændende mulighed både i Danmark eller Sverige
(Odense, Århus, Malmø m.v.), hvor afstanden giver mulighed for ud/hjem samme dag.
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Efter succesen i Flensborg vil undersøge muligheden for et operabesøg med en enkelt overnatning.
i både Århus, Ålborg, Göteborg, måske Ystad, det nordtyske – Kiel, Flensborg m.v. og måske Polen.
Det gule Palæ i Roskilde:
Det kongelige teaters operaoptakt i Roskilde fortsætter også i 2015. Vi vil derfor også i det
kommende år satse på at få gode billetter til vores medlemmer.
Hedeland – opera
Årets opera i Hedeland er Mozart’s ”Cosi fan tutte”. Forestillingen er udbudt i nyhedsbrev nr. 71 og
sidste frist for af få billetter til opera i Hedeland er den 5. februar 2015.
Øresundsoperan
Via vores kontakt med direktøren for Øresundsoperaen Merete Sveistrup vil vi også i 2015/16
forsøge at få diverse tilbud i forbindelse operaugen m.v. i København.
Andre arrangementer.
Foredrag, operagalla m.v.
 Vi vil fortsat satse på OperaGalla’en i sammenhæng med generalforsamlingen. De seneste
par år har det været lidt skuffende med et fremmøde på omkring 45 deltagere, der dog
trods alt repræsenterer ca. 2/3 af foreningens medlemmer. Som det fremgår af indbydelsen,
har vi igen gjort det gratis for medlemmer at deltage, i håb om at få endnu flere med.
 Operabio – Vi vil også i 2015/16 satse på en eller flere forestillingen. Vi holder os til Hvalsø
Bio, hvor vi fortsat kan få både høj billed- og lydkvalitet, en fornuftig rabatordning med en
samlet pris på billet og pausefortæring.
Vi vil også forsøge at få ”Operakino” med på programmet. Det er en konkurrent til Operabio,
hvor man satset på operahuse i Europa.




Operarejser i 2015/16 – Vi har allerede fastlagt og udbudt operarejsen i 2015 nemlig turen
til Wien. I løbet af efteråret 2015 skal vi beslutte hvor næste års operatur skal gå. Vi har et
par byer på ”huskelisten”, men vi hører gerne forslag fra forsamlingen.
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Andre muligheder – vi håber på at få generalforsamlingens gode ideer og input.

Antallet af medlemmer i foreningen.
Den 1/1 2015 var vi 66 medlemmer i Operaforeningen. Her den 1. februar 2015 er vi nu 69
medlemmer. Det er fortsat et passende antal medlemmer, som gør at vi kan udbyde
arrangementer med forventning om en pæn tilslutning og dermed få gode betingelser ved
reservering og køb af billetter m.v. Også i år vil bestyrelsen gerne fastslå, at forudsætningen for
foreningens levedygtighed naturligvis er, at medlemmerne deltager i vores arrangementer. Indtil
videre er det dog gået meget godt – synes vi!!
Generelt har der været en flot opbakning til årets forestillinger m.v. Vi har i år 2 topscorer
(OperaGalla ikke medregnet) nemlig ”Lucia Lammermore” i Albertslund og ”Rosenkavaleren” på
Operaen med 35 deltagere Det er også værd at bemærke, at Operagalla, Det gule Palæ, Porgy og
Bess, Operaakademiets koncert og turen til Venedig havde en tilslutning på mellem 28 – 44
deltagere eller mellem ca. 40% og 66% af foreningens medlemmer. Det er rigtig flot!
I 2014 er der booket i alt 326 (sidste år 282) billetter til de 11 arrangementer (sidste år 10) som
har været udbud og afholdt i Operaforeningen i 2014/15. Det giver et gennemsnit på 29,6
deltagere (sidste år 28) pr. arrangement. Samtidig har vi allerede nu 144 bookede billetter til 6
arrangementer i første halvdel 2015. Det er meget tilfredsstillende og sender et flot signal til det
arbejde, vi udfører i bestyrelsen. Tak for det!!
Afslutning
Her til slut en stor tak til den samlede bestyrelse for et rigtig flot stykke arbejde og nogle
humørfyldte, hyggelige og konstruktive bestyrelsesmøder.
1. Februar 2015
Per Fuhrmann
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