OperaGalla 2019
Søndag den 3. februar 2019 kl. 15.00 til ca. 16.00
i Fløng Forsamlingshus, Fløng Byvej 12, Fløng, 2640 Hedehusene
Vi kan i år præsentere et spændende møde med to operasangere

barytonen Guido Paevatalu
og
sopranen Julie MeeRa Albertsen
som sammen med deres pianist vil føre os rundt i operaens vidunderlige verden.
Programmet er i år en overraskelse, som først bliver kendt på koncertdagen.
Så kom op i Fløng Forsamlingshus og få del i overraskelsen!
Guido Paevatalu (baryton) er uddannet på Operaakademiet i Kbh. og debuterede på
Det Kgl. Teater i 1982. Her har han siden medvirket i en lang række roller, hvoraf især
skal fremhæves Mozart-roller som greven i Figaros bryllup, Guglielmo i Così fan tutte,
titelpartiet i Don Juan og Papageno i Tryllefløjten. Italienske roller som Anckarström i
Verdis Maskeballet, Posa i Verdis Don Carlos, Germont i Verdis La traviata, Silvio i
Leoncavallos Bajadser, Sharpless i Puccinis Madame Butterfly, Figaro i Rossinis Barberen i
Sevilla og Ford i Verdis Falstaff. Wagner-partier som Wolfram i Tannhäuser og
Beckmesser i Mestersangerne. Guido Paevatalu har medvirket i adskillige produktioner for
DR-TV og desuden i en hel række koncerter og festivaler i det mest af Europa.
Guido Paevatalu er en kendt operasanger i Fløng Operaforening ikke blot fra de utallige
forestillinger vi har oplevet ham i som sanger, men også fordi han underholdt os i
OperaGalla 2008 og 2009.

Julie MeeRa Albertsen (sopran) er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet i København, hvor hun
afsluttede sin eksamen i 2017. Allerede i 2015 debuterede Julie MeeRa på Det Kongelige
Teater i Weber's "Der Freishütz". Året efter var hun med i El isa Kragerups
anmelderroste Figaros bryllup i partiet som Barbarina. I sommeren 2017 var julie
MeeRa med i Aarhus Sommeropera's opsætning af operaen "Darwin". I foråret
2018 havde hun rollen som Frasquita i Helsingør Kammeroperas opsætning
af Carmen. Har siden sunget som operasanger, oratoriesanger og koncertsanger, bl.a.
med Prinsens Musikkorps og Giordano Bellincampi.
Også Julie MeeRe Albertsen er kendt af medlemmerne i Fløng Operaforening, idet ikke
mindre end 39 medlemmer oplevede hende i Operaakademiets koncert i januar 2017

Da vi gerne vil se rigtig mange til OperaGalla 2019, har vi også i år valgt at gøre oplevelsen
gratis for medlemmer. Prisen for gæster er 150 kr., som betales ved indgangen.
Såfremt gæster evt. efterfølgende vælger at melde sig ind i foreningen, betragtes de 150 kr. som betaling
for medlemskab 2019. Der skal dog betales et indskud på 50 kr.
På gensyn til OperaGalla 2019

Bestyrelsen
Fløng Operaforening
Askevang 62, Fløng, 2640 Hedehusene - mobil 30 89 34 20 – Danske Bank 4448 0016727687
Mail: opera@mail.dk - Hjemmeside: www.floengopera.dk

