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   Fløng, den 16. august 2022 

Operaforeningens Kalender 

1. september 2022 Sidste frist for betaling af bestilte billetter til Operaen og Det kongelige teater  

1. september 2022 Sidste frist for bestilling og betaling  af billetter til Albertslund og Malmø  ("Romeo og 

Julie") 

4. oktober 2022 Operaen - Rossini's "Askepot" 

3. november 2022 Albertslunds Musikhus - "La Vendetta/ I Pagliacci"  

19. november  2022 Opera Malmø - Gounod's "Romeo og Julie"  

25. - 26. nov. 2022 Minioperatur til  Neumünster og operaen Tosca 

4. december 2022 Operabio i Hvalsø - Verdi's "La Traviata" 

15. januar 2023 Opera Malmø - Mozart's "Figaros bryllup"  OBS! bliver udbudt senere på året! 

4. februar 2023 Generalforsamling og 25 års jub. arrangement - Bemærk, at dagen er ændret til lørdag! 

10. marts 2023 Operaen - Mozarts "Cosi fan tutte" 

15. april 2023 Det kongelige teater Gl. Scene - koncert med Operaakademiets elever.   

30. april 2023 Operabio i Hvalsø - Verdi's "Falstaff" 

 

Fastlagte arrangementer m.v. 

 

 Albertslund Musikteater - Den jyske opera kommer  den 3. november 2022 til Albertslund med 

turneforestillingen  "La Vendetta/ I Pagliacci (Bajadser)". Vi har reserveret 36 billetter til denne meget 

spændende forestilling. Billetprisen er 280 kr. pr. styk. Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse 

af forestilling, navn og antal billetter og samtidig betaling på foreningens bankkonto (se nedenfor) Sidste frist 

for bestilling og betaling af billetterne er torsdag den 1. september 2022.   

 

      Forestillinger på Operaen/Det kongelige teater for 2022/2023.  

 Vi har fået billetter på de datoer, vi har bestilt som første prioritet. 

  

 Rossini's ”Askepot" på Operaen tirsdag den 4. oktober 2022. Billetterne er i kategori C og prisen pr. stk. 

er 492. Der er forudbetaling 400 kr. pr. billet. Differencen 92 kr. bedes indbetalt snarest muligt og senest 1. 

september 2022. Der er 34 medlemmer, der har ønsket billet til "Askepot" 

 Mozart's "Cosi fan tutte" på Operaen fredag den 10. marts 2023. Billetterne er i priskategori C og prisen 

er 492 kr. pr. stk. Der er forudbetaling 400 kr. pr billet. Differencen 92 kr. bedes indbetalt snarest mulig og 

senest 1. september 2022. Der er 22 medlemmer, der har ønsket billet til "Cosi fan tutte"  

 Operakoncert med Operaakademiet på Gamle scene lørdag den 15. april 2023  kl. 12.00. Prisen pr. billet 

er 260 kr., som bedes indbetalt snarest mulig og senest 1. september 2022. Der er 30 medlemmer, der har 

ønsket billet til Operaakademiets koncert. 

 

Læs mere om de 3 forestillinger på www.operaen.dk 
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 Operabio i Hvalsø - 2 forestillinger fra The Met incl. fortæring er blevet udbudt på mail med frist for 

tilmelding den 12. august 2022. 

 Verdi's "La Traviata" den 4. december 2022. 22 medlemmer har købt billet til forestillingen 

 Verdi's "Falstaff" den 30. april 2023. 17 medlemmer har købt billet til forestillingen  

 

 Opera Malmø   
Vi har reserveret 30 billetter til hver af de 2 forestillinger på Opera Malmø. Såfremt flere end dette antal ønsker 

billet, vil vi formentlig kunne skaffe flere - men for en sikkerheds skyld - "først til mølle"! 

 Gounod's  "Romeo og Julie" den 19. november 2022. Billetprisen er 460 danske kr. pr. billet. 

Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med 

samtidig indbetaling på foreningens konto (se nedenfor) senest den  1. september 2022. Såfremt vi 

bliver min. 30 deltagere vil vi forsøge at arrangere transport i bus. Ellers fordeler vi os i privatbiler.  

  Mozarts "Figaros bryllup" den 15. januar 2023.  

OBS! Vi arbejder på et fællesarrangement med operabillet, transport og spisning  til denne 

forestilling. Billetter til "Figaros Bryllup" bliver derfor først udbudt senere på året! 

 

Kommende arrangementer m.v. 

 

 Årets minioperatur bliver den 25. - 26. november 2022, hvor vi tager til den nordtyske by Neumünster.  

Vi skal bl.a. opleve Puccini's "Tosca", julemarked  og meget mere. Turen foregår i bus og det er en 

forudsætning, at min. 30 medlemmer deltager. Medio september vil der kommer mere om turen herunder 

bindende tilmeldning, en cirka pris m.v.  

 

 Festligholdelse af Operaforeningens 25. års jubilæum i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 

2023. Datoen er fastsat til lørdag den 4. februar 2023.  Der kommer meget mere om arrangementet senere, 

men sæt allerede nu et stort X i kalenderen!! 

 

   
17.08.2022/pf                                                                                                                                                                                                        


