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Nyhedsbrev nr.

marts 2022

Fløng, den 15. marts 2022
Operaforeningens Kalender
20. marts 2022 Operabio i Hvalsø - Verdi's "Rigoletto"
31.marts 2022 Sidste frist for bestilling og betaling af billetter til Palægården i Roskilde og Hedeland
31.marts 2022 Sidste frist for betaling af årets kontingent på 225 kr.
9. april 2022 Gl. Scene - koncert med Operaakademiets elever.
1. maj 2022 Operabio i Hvalsø - Verdi's Don Carlos"
31. juli 2022 Operaoptakt i Palægården/Det gule palæ i Roskilde
12. august 2022 Opera Hedeland - Verdi's "Aida"
5. nov. 2022 Opera Malmø - Gounod's "Romeo og Julie"
Fastlagte arrangementer m.v.








Operabio i Hvalsø - Verdi's "Rigoletto" søndag den 20. marts 2022 kl. 10.30. 15 medlemmer skal se
Rigoletto.
Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle Scene den 9. april 2022. 35 medlemmer har
købt billet til koncerten. 3 medlemmer er blevet forhindret i at deltage. Såfremt der er medlemmer, som
har lyst til at opleve denne flotte koncert, kan disse billetter erhverves til en meget meget fordelagtig pris.
Kontakt Per Fuhrmann på mobil 30893420. Operaforeningen har billetter nogenlunde samlet på 4-7 række
på "gulvet"
Operabio i Hvalsø -Verdi's "Don Carlos" søndag den 1. maj 2022 kl. 10.30. Der er 25 medlemmer,
som har købt billet til forestillingen
Operaoptakt i Palægården/Det gule Palæ i Roskilde søndag den 31. juli 2022 kl. 19.30. Vi forventer, at
vi igen kan indtage vores medbragte mad og drikke ved de opstillede borde. Portene åbner kl.18.00.
Bestilling af billetter på Opera@mail.dk senest den 31. marts 2022 med samtidig indbetaling
på foreningens bankkonto. Billetterne koster 250 kr. pr. stk. Billetter bestilt sammen vil blive
placeret tæt ved hinanden.
Opera Hedeland - Verdi's "Aida" den 12. august 2022. Vi har købt 30 billetter og 24 af disse er
allerede reserveret på generalforsamlingen. Bestilling af de resterende billetter til "Aida" på
opera@mail.dk med samtidig indbetaling af 450 kr. pr. billet til foreningens bankkonto senest den
31. marts 2022. De medlemmer, der har reserveret billet, bedes ligeledes indbetale 450 kr. pr. stk. inden
for nævnte frist.
På grund af en fejl fra Opera Hedeland har vi ikke fået "de sædvanlige pladser". Årets billetter er
derfor på 14. række i midtersektionen og altså lidt højere oppe end vi plejer. Til gengæld har vi (ud
over 15 % rabat) med i prisen fået et glas bobler i forbindelse med forestillingen.
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Kommende arrangementer m.v.
 Malmø Operaen -. Vi har reserveret 30 billetter til Gounod's "Romeo og Julie" den 5. november 2022.
Billetter udbydes senere!
 Operarejse til Riga - I øjeblikket er der ikke udsigt til, at rejsen bliver til noget her i foråret. Der er p.t. ikke
taget stilling til om vi gennemfører den på et senere tidspunkt.
 Årets medlemskontingent blev på den ordinære generalforsamling den 6. februar 2022 fastsat til 225 kr.
(uændret). Beløbet bedes indbetalt til foreningens bankkonto senest den 31. marts 2022.
 Operaen - programmet for sæsonen 2022/23 er endnu ikke kommet. Lige så snart det foreligger, vil vi udbyde
de forestillinger, som bestyrelsen vælger at satse på i år
.
 Albertslund Musikteater - programmet for årets forestillinger er endnu ikke kommet. Udbydes senere
 Operabio i Hvalsø - programmet kommer først i juli/august. Udbydes senere.
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