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Nyhedsbrev nr.

august 2017

Fløng, den 22. august 2017.

Operaforeningens Kalender
29. aug. 2017
Sidste frist for bindende tilmeldning til Operaturen til Rendsborg
Sidste frist for bestilling/betaling af billetter til de 2 forestillinger i Albertslund
8. sept. 2017
Sidste frist for bestilling/betaling af billet og transport til Malmø Opera - "Lakmé"
8. sept. 2017
Sidste frist for betaling af bestilte billetter til Det kongelig Teater
8. sept. 2017
Malmø Opera - Delibes´ "Lakmé"
15. okt. 2017
Hvalsø Bio - Bellini's "Norma"
5. nov. 2017
Operatur til Rendsborg
12. - 13.nov. 2017
Albertslund Musikteater - Donizetti's "Elskovsdrikken"
16. nov. 2017
Operaen - Puccini's "Pigen fra Vesten"
13. jan 2018
Gl. Scene -koncert med Operaakademiets elever
26. jan. 2018
Ordinær Generalforsamling og OperaGalla
4. feb. 2018
Hvalsø Bio - Puccini's "Tosca".
18. feb. 2018
Albertslund Musikteater - Verdi's "La Traviata".
9. marts 2018
Fastlagte arrangementer


Forestillinger på Operaen for 2017/2018.
Det kongelige Teater har meddelt, at vi har fået billetter til de ønskede 2 forestillinger

 Puccini´s ”Pigen fra Vesten” på Operaen lørdag den 13. januar 2018. Bemærk, at
spilletidspunktet er ændret til kl. 15.00. Billetterne er i kategori B og prisen er pr. styk 660 kr. Der er
forudbetalt 400. kr. pr. billet. Differencen på 260 kr. pr. billet bedes indbetalt snarest muligt og
senest den 8.september 2017. 35 medlemmer har bestilt billet til denne forestilling.
 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle Scene fredag 26. januar 2018 kl. 19.30.
Prisen pr. billet er 250 kr., som bedes indbetalt snarest mulig og senest den 8. september 2017.
39 medlemmer har bestilt billet til koncerten
Læs mere om operaen og koncerten på www.operaen.dk


Malmø Opera – Léo Delibes´ ”Lakmé” - Vi har købt 34 billetter til søndag den 15. oktober 2017.
(Operaen er bl.a. kendt for den berømte blomsterduet). Vi har desuden booket en bus med plads til 34
personer. Prisen for operabillet og transport er 500 kr. Planen er, at vi efter forestillingen spiser
sammen i "Operagrillen" og derefter transporteres tilbage til DK i bus. Mere om spisningen senere.
Billet til opera og transport bestilles på operamailen med samtidig indbetaling af 500 kr. på
foreningens konto senest den 8. september 2017. Som tidligere – ”først til mølle”. Medlemmer har
fortrinsret
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 Albertslund Musikteater Vi har reserveret 2x36 billetter til Den Jyske Opera’s turneforestillinger i
Albertslund. De 2 forestillinger er:
 Donizetti's "Elskovsdrikken" den 16. november 2017
 Verdi's "la Traviata" den 9. marts 2018.
Prisen er 250 kr. pr. billet. Billetter bedes bestilt snarest muligt og senest den 8. september 2017 på
opera@mail.dk med samtidig indbetaling på foreningens bankkonto. Angiv venligst forestilling og antal
billetter i mailen. Som tidligere – ”først til mølle”. Medlemmer har fortrinsret.
Læs om forestillingerne på http://www.denjyskeopera.dk

 Operabio i Hvalsø - de 2 nedenfor nævnte forestillinger er udbudt på mail og vi har fået de
ønskede billetter.
Bellini's "Norma" søndag den 5. november 2017 - 24 medlemmer har købt billet
Puccini's "Tosca" søndag den 18. februar 2018 - 29 medlemmer har købt billet.
 Operatur til Rendsborg den 12. - 13. november 2017 – Vi har nu fået rammerne for arrangementet
på plads. Vi kører med toget fra Høje Tåstrup og prøver at finde et centralt beliggende hotel. Vi skal i
Rendsborg opleve Offenbach's "Hoffmanns Eventyr" . Prisen for togtur, hotel og opera bliver
omkring 1400 kr. pr. person i dobbeltværelse og lidt mere for enkeltværelse. Da vi skal købe
billetter til toget og hurtigst muligt reservere billetter til operaen og booke værelser, er det allerede nu
nødvendigt at kende antallet af deltagere. Vi skal derfor hurtigst muligt og senest den 29. august 2017
have en bindende tilmelding fra jer som vil med på turen. Betaling for turen bliver opkrævet
senere.
Meddelelser til medlemmerne
 Generalforsamling og OperaGalla 2018 bliver afholdt søndag den 4. februar 2018. (og ikke den
7/1 2018, som angivet i sidste nyhedsbrev)
22.08.2017/pf
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