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BESTYRELSENS BERETNING  

Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017. 
 

 

Indledning: 
 
Så er vi nået til den 19. ordinære generalforsamling i Operaforeningen.  
 
Endnu en gang skal vi have gjort status på, hvad der er sket i vores forening siden 
generalforsamling i 2016. Herefter vil jeg gerne fortælle 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 en af os i bestyrelsen.  
 
Tilbageblik – ”Historisk del”. 
 
Operaåret 2016/17 har været et meget aktivt år for foreningen. Vi har haft rigtig mange 
arrangementer. Vi har i et vist omfang også i 2016 satset på forestillinger, som sjældent eller slet 
ikke har været udbudt i operaforeningen. Igen i år har der generelt været en rigtig flot opbakning 
til de udbudte aktiviteterne fra medlemmerne.  
 
31. januar 2016. 

OperaGalla 2016 - Sopranen Nina Sveistrup Clausen gav os en fantastisk operaoplevelse med en 

række kendte og mere ukendte arier. Der var 45 medlemmer til arrangementet og 

generalforsamlingen.  

 
14. februar 2016 

Operabio i Hvalsø.  Bizet's ”Perlefiskerne” fra Metropolitan Operaen i New York. 22 medlemmer 

hyggede sig med opera i verdensklase og pizza og rødvin.  

 

16. marts 2016 

Det Kongelige Teater - Sæsonens 2015/16 eneste forestilling på Det kongelige Teater er Mozart’s 

”Figaro's Bryllup” på Gamle Scene. Vi var 31 medlemmer til "Figaro' Bryllup".  
 
9. april 2016. 

Malmø Opera - Sæsonens anden forestilling i Malmø var Verdi's "Maskeballet"  32 medlemmer 

havde meldt sig til transport med bus og fællesspisning i Operagrillen. Vi fik en fantastisk aften 

med en spændende og velsunget opera, lækker mad og komfortabel transport til og fra Høje 

Taastrup/Fløng.   
 

9. – 13. maj 2016 

Operatur til Paris. Vi var 31 medlemmer, som havde valgt at ville opleve opera og foråret i Paris. 

Vi fik en fantastisk tur med masser af spændende oplevelser, hygge, god mad og en fantastisk 

"Rigoletto" på Bastilleoperaen. Vejret var måske ikke "super", men set i lyset af masser af regn, 

oversvømmelser m.v. i ugerne efter vi var taget hjem, var det slet ikke "så ringe endda"! Jeg tror 

vi igen kan konstatere, at vi fik endnu en fantastisk operatur med Operaforeningen. 

 

31. juli 2016 

Operaoptakt i Roskilde - Vi var 35 deltager til årets operaoptakt i Det Gule Palæ. Vi fik en 

forrygende aften nogle af Operaens bedste sangere. Vi havde godt vejr indtil afslutningen, hvor vi 

for første gang sang fællessangen "Den danske sang er en ung blond pige" i silende regn under 

paraplyerne. Det var tæt på at være næsten romantisk! 

 

12. august 2016 

Opera i Hedeland – Bellini’s ”La Sonnabula”. Endnu en gang overgik Opera Hedeland sig selv med 

en fantastisk opsætning af "Søvngængersken".  Vi var 25 medlemmer, der kunne hygge os på en 

god dansk sommeraften med Bellini's fantastiske musik fremført af nogle rigtig gode sangere. 
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16. august 2016 

Opera på Kronborg - Via Merete Svejstrup fra ØresundsOperan fik vi et rigtig godt tilbud om 

rigtig gode operabilletter til en nyskrevet opera - Nordens første Hamlet opera: "Hamlet in 

Absentia", der havde urpremiere på Kronborg.  I den samlede pakke med billetter var en lækker 

madkurv og personlig introduktion til forestillingen af Merete. Betingelsen var, at vi mindst var 20, 

der deltog. Desværre var vi kun 6 medlemmer, der ville med. Det betød, at vi ikke kunne gøre brug 

af tilbuddet. Via Merete fik vi dog strikke en tilsvarende pakke sammen. Vi fik en fantastisk aften 

på Kronborg med picnic i græsset, 40 min. personlig introduktion til operaen og en på næsten alle 

områder meget grænseoverskridende og spændende opera i borggården på Kronborg. Det var lidt 

surt, at ikke flere ville med! 

 

9. oktober 2016 

Operaen - Sæsonens første forestilling på Operaen var Wagner's "Den flyvende hollænder". 22 

medlemmer havde ønsket at opleve denne fantastiske forestilling, som både scenografisk og 

musikalsk var meget vellykket. Ærgerlig, at der er en "lille Wagnerfobi" i Operaforeningen, for her 

er store oplevelser at hente!    
 
16. oktober 2016. 

Operabio i Hvalsø. Sæsonens åbningsforestillingen var en koncert med Jonas Kaufmann, som 

sang Puccini på La Scala Operaen. Der var ikke et øje tørt hos de 15 medlemmer, som oplevede 

denne fantastiske operasanger.  
 
13. november 2016. 

Albertslund Musikteater.  Den jyske Opera's turneforestilling – Rossini's ”Askepot”. Ikke 

mindre end 43 medlemmer fik endnu en fantastisk oplevelse med Den jyske Opera. Rigtig 

gode sangere og en efter forholdene utrolig scenografi 
 
30. november - 1. december 2016 
Operatur til Göteborg. Vi fulgte op på de sidste 2 års flotte ture til henholdsvis Flensborg og 
Lübeck med en operatur til Göteborg. Endnu en gang var der pæn interesse for denne 
minioperatur, hvor vi tilbød en pakke med bus til det julesmykkede Göteborg og overnatning på 
hotellet "Barken Viking" i Göteborg Havn og operabillet. De medlemmer der deltog i turen, 
oplevede det spændende Göteborg, en fantastisk udgave af  Bizet' "Carmen" og masser af 
hyggeligt samvær. 23 medlemmer deltog i turen, som vi kunne udbyde kun for 1210 kr. pr. 
person. 
 

10. januar 2017 

Operaen -"Opera2Go" Med udgangspunkt i La Bohemé fik vi et indblik i, hvordan en 

operaforestilling skabes næsten fra bunden. Vi var 26 medlemmer til dette arrangement.  

 

27. januar 2017 

Operakoncert med Operaakademiets sangere. I fredag var vi 43 medlemmer til denne koncert 

med fremtidens operastjerner. Som sidste år oplevede en meget varieret, spændende og ikke 

mindst velsunget koncert. Deltagerantallet på 43 viser, at der er stor interesse for koncerten. 

 
Vi har yderligere 7 arrangementer, som er på plads. 
  

29. januar 2017. 

OperaGalla 2017 - Her om lidt efter generalforsamlingen har vi OperaGalla med sopranen Signe 

Sneh Schreiber, som sammen med sin pianist kommer med et meget spændende program. Jeg er 

sikker på, at vi har noget at glæde os til. 

 
5. februar 2017 

Operabio i Hvalsø.  Verdi's  ”Nabucco” fra Metropolitan Operaen i New York. 25 medlemmer har 

købt billetter til denne forestilling.  
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14. marts 2017 

Operaen  - "70  års Opera". Den Jyske Opera's  70 års jubilæumsforestilling på Gamle Scene. 35 

medlemmer har købt billet til forestillingen. 
 
 
9. april 2017 

Operabio i Hvalsø.  Verdi's  ”La Traviata” fra Metropolitan Operaen i New York. 32 medlemmer 

har købt billetter til denne forestilling.  

 
29. april 2017  

Malmø Operaen - Ponchielli’s ”La Gioconda”. 34 medlemmer har købt billet til forestillingen.  

Såfremt der er interesse for det, vil der til denne forestilling blive arrangeret fællestransport i bus 

og med spisning i Operagrillen. 

 

11. – 15. juli 2017 

Operatur til Operafestival i Savonlinna. Fristen for tilmelding til turen er netop udløbet, men 

man kan stadig nå at komme med. Vi er p.t. 24, som bl.a. skal opleve sommer og opera i Finland.  

 

13. august 2016 

Opera i Hedeland – Puccini's ”La Bohemé”. Vi har 26 rigtig gode A-billetter. Vi har enkelte 

billetter tilbage, så man kan stadig nå at komme med i Hedeland.(billetter kan købes hos Jytte i 

dag).   

 
Nyhedsbreve m.v. 
Foreningen har I det forløbne år udsendt 5 nyhedsbreve. Som tidligere har vi også af og til sendt 
bestillinger ud via mails, når der har været tale om enkeltstående arrangementer. 
 
Bestyrelsesmøder m.v. 
Som altid har bestyrelsen også i år holdt nogle konstruktive, spændende og hyggelige møder. Vi 
har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder. Som tidligere har vi også i år haft rigtig travlt med masser af 
arrangementer i 2016/17 og den kommende sæson.    
   
Billetter til Operaen/Det Kongelige Teater og Malmø Opera 
Som tidligere år vil vi fortsat gerne have bestillingerne til Operaen og Malmø fra jer ekspres, så vi 
kan komme hurtigt ind med vores bestillinger og dermed få bedst mulige pladser.  
 
Vi fortsætter med systemet med indbetaling af et forskudsbeløb sammen med bestillingen. 
Forskudsbeløbet pr. billet bibeholdes for 2017 til 400 kr. Vi bibeholder også reglen om, at man ikke 
får tilsendt sine billetter, førend vi kan se restbetalingen hos vores kasserer. 
 
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 havde håbet på at kunne blive 
færdig med at opdatere hjemmesiden i 2016, men vi er ikke blevet færdig endnu. Vi håber, at 
kunne få den på plads i løbet af foråret 2017. Vi glæder os til at præsentere den for jer og håber at 
gøre den endnu mere attraktiv for både medlemmer og ikke medlemmer.   
 
Planer for det kommende år i operaforeningen. 
 
Operaen og 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. 
 
Malmø Opera 
Vi har en meget fin grupperabatordning og et godt og smidigt samarbejde med Malmø Opera. 
Sidste sæsons repertoire var meget spændende og alt efter hvad der spilles i den kommende 
sæson, vil vi også her satse på 1 - 2 forestillinger. 
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Forestillinger på andre teatre m.v.  

Vi vil fortsat satse på Albertslund, hvor Den jyske Opera’ s turneforestillinger også i 2017/18 vil 

være på programmet med kvalitetsforestillinger til en fornuftig pris. Vi kender p.t. ikke Årets 

turneforestillinger på Den Jyske Opera, men vi ved, at der er 2 klassiske operaer på programmet i 

2017/18 - "Elskovsdrikken" og "La Traviata" og det bliver sandsynligvis en af disse, der bliver 

turnéforstillingen. 

En ”endagstur” til et andet operahus er også en spændende mulighed både i Danmark eller Sverige 
(Odense, Århus m.v.), hvor afstanden giver mulighed for ud/hjem samme dag.  
 
Efter succesen i Flensborg, Lübeck og senest Göteborg vil undersøge muligheden for et operabesøg 
med en enkelt overnatning f.eks. Århus, Ålborg,  måske Ystad, det nordtyske – Kiel m.v. og måske 
Polen. Vi vil dog tage bestik af flygtningesituationen i forbindelse med transporten m.v., inden vi 
bestemmer os for, hvilken by vil besøge. 
 
Det Gule Palæ i Roskilde: 
Det kongelige teaters operaoptakt i Roskilde fortsætter også i 2017. Vi vil derfor også i det 
kommende år som vi har gjort de seneste 18 år satse på at få gode billetter til vores medlemmer. 
 
Hedeland – opera 
Årets opera i Hedeland er som nævnt Puccini's ”La bohemé”, som vi har 26 rigtig gode billetter til.   
 
Øresundsoperan 
Via vores kontakt med direktøren for Øresundsoperaen Merete Sveistrup vil vi også i 2017/18 
forsøge at få diverse tilbud i forbindelse opera m.v. i København og måske andre steder.     
 
Andre arrangementer. 
Foredrag, operagalla m.v. 

 OperaGalla vil vi fortsat satse på i sammenhæng med generalforsamlingen. Fremmødet 
har de sidste par år været stabilt med ca. 45 medlemmer.  Vi har besluttet også at gøre det 
gratis for medlemmer at deltage i 2018, stadig i håb om at få endnu flere med. 

 Operabio – Vi vil også i 2017/18 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.      

 Operarejser i 2017 – Vi har allerede fastlagt og udbudt operarejsen i 2017 nemlig turen til 
Savonlinna. I løbet af efteråret 2017 skal vi beslutte hvor næste års operatur skal gå. Vi har 
et par byer på ”huskelisten”, men vi hører gerne forslag fra forsamlingen.  

 Andre muligheder – vi håber på at få generalforsamlingens gode ideer og input. 
 
Antallet af medlemmer i foreningen. 
Her den 29. januar 2017 er vi 71 medlemmer i vores forening. 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. Som det er sagt tidligere år er 
forudsætningen for foreningens levedygtighed fortsat, at I som medlemmer deltager i vores 
arrangementer. Indtil videre er det dog gået meget godt – faktisk over al forventning - synes vi!! 
 
Generelt har der været en flot opbakning til årets forestillinger m.v. Vi har i år 2 topscorer 
(OperaGalla med 45 deltagere ikke medregnet) nemlig ”Askepot” i Albertslund og Operaakademiets 
koncert med hver 43 deltagere. Det er også værd at bemærke, at Operagalla, Operaoptakten i 
Roskilde, turen til Paris, Den jyske Opera's jub. forestilling på operaen, "La Gioconda" i Malmø og 
"La Traviata" i operabio havde/har en tilslutning mellem 31 – 45 deltagere eller mellem ca. 44% og 
ca. 65% af foreningens medlemmer. Det er rigtig flot!   
 
 Der er booket i alt 400 billetter (sidste år 404) til de 14 arrangementer (sidste år 14), som har 
været afholdt i Operaforeningen i perioden 1/2 2016 til 1/2 17. Det giver et gennemsnit på 28,6 
deltagere (sidste år 28,8) pr. arrangement.  Samtidig har vi allerede nu 126 reserverede billetter til 
de 5 arrangementer vi har på plads til afholdelse efter 1. februar 2016. Det er meget 
tilfredsstillende og sender et flot signal til det arbejde, vi udfører i bestyrelsen. Tak for det!! 
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Afslutning 
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. 
 
29. januar 2017 
Per Fuhrmann  


