88

Nyhedsbrev nr.

januar 2021
Fløng, den 7. januar 2021.

Kære medlem af Operaforeningen
GODT NYTÅR
I nyhedsbrev nr. 87 fra august 2020 udtrykte jeg håb om, at coronasituationen ville blive bedre frem mod 2021 og
at vi ville kunne få gang i operaoplevelserne igen. Desværre er det ikke helt blevet opfyldt - tværtimod!
Af de planlagte forestillinger har det kun været muligt at gennemføre 2 frem til i dag. Vi fik efter 8 måneders
"opera-tørke" den 30. oktober en rigtig flot Rigoletto på Albertslund Musikteater. I Hvalsø Bio var vi til Operabio
den 22. november og så Figaros Bryllup. Det er faktisk hvad sæsonen 2020/21 kommer til at byde på, idet vi lige
har fået information om, at Operaakademiets koncert også er aflyst. Det indbetalte beløb for billetterne vil derfor
blive tilbagebetalt.
Allerede nu må vi også aflyse den ordinære generalforsamling, idet det ikke er muligt at gennemføre den med de
restriktioner der p.t. er vedtaget. Vi vil forsøge at gennemføre generalforsamlingen senere, når situationen er blevet
mere normal.
Vi har p.t. kun en forestilling, hvor billetterne er solgt. Det er på Albertslund Musikteater, hvor vi den 27. februar
har planlagt at opleve "Poul Schierbeck's "Feté Galante". Desværre ser det heller ikke ud til, at denne forestilling
kan gennemføres, men vi har endnu ikke modtaget meddelelse om aflysning.
Her til sidst har jeg heldigvis en positiv nyhed!
Vi har netop fået 30 billetter til Opera Hedeland's forestilling den 13. august 2021. Forestillingen er Verdi's
Rigoletto, som blev aflyst sidste år. Vi er så heldige, at vi har fået de rigtig gode pladser, som vi have købt sidste år.
Jeg tror på, at vi igen kan komme til opera i august måned ikke mindst, da det foregår udendørs. Forestillingen
udbydes nedenfor.
Jeg må indrømme, at jeg havde set frem til, at vi her i starten af 2021 kunne få en hel masse forestillinger m.v. på
plads. Men sådan gik det altså ikke! Mon ikke efteråret 2021 bliver starten på et mere normalt liv for os alle og
dermed også mulighed for igen at nyde og opleve spændende operaforstillinger.
Jeg håber og tror det!!
Med ønsket om at rigtig godt 2021 også på operaområdet.
På bestyrelsens vegne
Per Fuhrmann

Operaforeningens Kalender
1. februar 2021 Sidste frist for bestilling og betaling af billetter til Rigoletto i Hedeland.
27. februar 2021 Albertslund Musikteater - Poul Schierbeck's "Fête Galante"
13. august 2021 Verdi's "Rigoletto" i Hedeland
Fortsættes side 2!
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Kommende arrangementer m.v.
Opera Hedeland
Verdi's "Rigoletto"- fredag den 13. august 2021. Billetprisen er 475 kr. pr. styk. Bestilling af billetter
på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med samtidig betaling på foreningens
konto 4448 0016 727 687. Sidste frist for bestilling og betaling af billetter er den 1.februar 2021. Da vi kun har
30 billetter gælder reglen om "først til mølle". Medlemmer har som altid fortrinsret.
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