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   Fløng, den 16. august 2021 

Kære medlem af Operaforeningen 

 

I sidste nyhedsbrev skrev jeg "Nu lysner det - også for Operaforeningens aktiviteter". Det er nu blevet endnu mere 

tydeligt ikke mindst via alle de aktiviteter vi har fået på plads siden nyhedsbrev nr. 89. 

 

Ikke mindst forestillingerne på Det kongelige teater, men også vores minitur til Schwerin er på plads - se nedenfor. 

 

Vi har også fået fastsat en dato for vores ordinære generalforsamling 2021, som vi jo på grund af Covid-19 måtte 

aflyse. Datoen er søndag den 26. september 2021 i Hedehuset. Tidspunktet er endnu ikke endelig fastsat, men det 

bliver om eftermiddagen. Der bliver ikke nogen underholdning i forbindelse med generalforsamlingen, men vi 

håber, at foreningens medlemmer alligevel møder talstærkt op for at høre om vores planer og ikke mindst for at 

vise opbakning til vores forening!  

 

På bestyrelsens vegne  

Per Fuhrmann    

  

Operaforeningens Kalender 

1. september 2021 Sidste frist for bestilling/betaling af billetter til div. forestillinger 

15. september  2021 Sidste frist for betaling af minioperatur til Schwerin 

26. september 1021 Operaforeningens ordinære generalforsamling i Hedehuset 

27. oktober 2021 Operaen  - Gounod's "Faust  

22. november 2021 "  Gl. Scene (Det Kongelige Teater) - Verdi's "Aida" (Den jyske opera) 

30. nov .- 1. dec. 2021  Minitur til Schwerin  

4. januar 2022 Operaen Verdi's "Maskeballet" 

9. april 2022 Gl. Scene - koncert med Operaakademiets elever.   

 

Fastlagte arrangementer m.v. 

 

 Forestillinger på Operaen for 2021/2022. 
Det kongelige Teater har meddelt, at vi har fået billetter til følgende 4 forestillinger: 

 

 Gounod's ”Faust" på Operaen onsdag den 27. oktober 2021. Billetterne er i kategori C og prisen er pr. 

styk 560 kr. Der er forudbetalt 400 kr. pr. billet. Differencen på 160 kr. pr. billet bedes indbetalt snarest 

muligt og senest den 1. september 2021. 21 medlemmer har bestilt billet til denne forestilling. 

 Verdi's ”Aida" på Gamle Scene mandag den 22. november 2021 (Den jyske Opera's turneforestilling, 

som vi plejer at se i Albertslund). Vi har reserveret 35 billetter på parket og prisen er 411 kr. pr. styk. 

Bestilling på opera@mail.dk og samtidig indbetaling på foreningens bankkonto snarest muligt og senest den 

1. september 2021.  

 Verdi's "Maskeballet" på Operaen tirsdag den 4. januar 2022. Billetterne er i kategori C og prisen er pr. 

styk 570 kr. Der er forudbetalt 400 kr. pr. billet. Differencen på 170 kr. pr. billet bedes indbetalt snarest 

muligt og senest den 1. september 2021. 31 medlemmer har bestilt billet til denne forestilling. 

 
 

Nyhedsbrevet fortsættes side 2! 
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 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle Scene den 9. april 2022. Prisen pr. billet 

er 265 kr., som bedes indbetalt snarest mulig og senest den 1. september 2021. 29 medlemmer har 

bestilt billet til koncerten 

 

Læs mere om operaerne og koncerten på www.operaen.dk 

 

 Minitur  til Schwerin den 30. november - 1. december 2021. Turen er på plads med bestilling af transport 

(bus), hotel og operabilletter. Der er endvidere reserveret plads til os i en lokal restaurant. Turens pris er 

1.400 kr. pr. person i dobbeltværelse og 1.600 kr. for personer i enkeltværelse. Deltagerprisen bedes 

indbetalt til foreningens bankkonto senest den 15. september 2021. Vi er 37 medlemmer, der skal til opera og 

julehygge i Schwerin. Detaljeret program med bl.a. tider for afgang og hjemkomst vil blive udsendt til 

deltagerne, når vi kommer lidt nærmere afrejsedagen.  

 

Kommende arrangementer m.v.  

 

 Operaforeningens ordinære generalforsamling 2021 er fastsat til søndag den 26. september 2021. 

Dagsorden vil blive udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.  

 

 Malmø Operaen - Billetter udbydes senere, idet de endnu ikke er udbudt af Malmø  opera. 

 

 Operabio i Hvalsø - Billetter udbydes senere, idet der endnu ikke er kommet et program fra Hvalsø Bio. 

 

 Operarejse til Riga maj 2022. Vi er i gang med at "genoplive" den rejse til Riga, vi måtte aflyse på grund af 

Covid-19. Indholdet af rejsen bliver nogenlunde som den aflyste rejse. Programmet for rejsen bliver 

færdiggjort, når det er muligt at se hvilke operaer, der spilles på Latvian National Opera i Riga i maj 2022. 
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