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Nyhedsbrev nr.

Sept. 2022

Fløng, den 6. september 2022
Operaforeningens Kalender
13. september 2022 Sidste frist for tilmelding og betaling af depositum for "juletur" til Neumünster
29. september 2022 Sidste frist for bestilling/betaling billetter til "Cosi fan tutte" på Operaen
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!
28. februar 2023 Operaen - Mozarts "Cosi fan tutte" - Bemærk ny dato!!
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 turneforestilling "LaVendetta/ I Pagliacci (Bajadser)"
den 3. november 2022. Der er 26 medlemmer, der har ønsket billet til denne spændende forestilling



Minioperatur til Neumünster - Som nævnt i sidste nyhedsbrev finder turen i år sted 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. Vi
har nu fået en foreløbig reservation af operabilletter, hotel og bustransport på plads.
Deltagerprisen bliver i år 1650 kr. for personer i dobbeltværelse og 1900 kr. for personer i enkeltværelse.
Såfremt man ønsker at deltage i turen, skal vi have en bindende tilmelding på opera@mail med en samtidig
indbetaling af et depositum på 500 kr. pr. person. senest den 13. september 2022. Detaljeret program med
bl.a. afgang- og hjemkomsttider, mulighed for fællesspisning og frist for indbetaling af restbeløb m.v. bliver
udsendt til deltagerne, når vi kommer lidt nærmere afrejsedagen.

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


Mozart's "Cosi fan tutte" på Operaen tirsdag den 28. februar 2023.
Det kongelige Teater/Operaen har, uden at give os besked, ændret forestillingen ("Cosi fan tutte") den 10/3 2023
(vores førsteprioritet) til balletten Svanesøen!! Vi har derfor nu fået reserveret 30 billetter til den 28. februar
2023 (vores 2. prioritet)
Der er derfor nu mulighed for at komme i Operaen, selv om der ikke er bestilt billet tidligere.
Billetterne er i priskategori C og prisen er 475 kr. pr. stk. Bestilling/betaling af billet senest 29. september
2022.
Nyhedsbrevet fortsættes side 2!

FLØNG OPERAFORENING
Askevang 62, Fløng, 2640 Hedehusene - mobil 3089 3420 – Danske Bank 4448 0016727687
Mail: opera@mail.dk

Hjemmeside: www.floengopera.dk

Nyhedsbrev nr. 95 september 2022 side 2

Lige nu er der 22 medlemmer, der har købt billet til "Cosi fan tutte". Såfremt man er forhindret den nye dato,
beder vi om en hurtig tilbagemelding, så vi kan betale pengene tilbage. Der er sendt særskilt mail til de
medlemmer, der har købt billetter til "Cosi fan tutte"
 Rossini's ”Askepot" på Operaen tirsdag den 4. oktober 2022. Der er 34 medlemmer, der har ønsket billet til
"Askepot"
 Operakoncert med Operaakademiet på Gamle scene lørdag den 15. april 2023 kl. 12.00. Der er 35
medlemmer, der har ønsket billet til Operaakademiets koncert.
Læs mere om de 3 forestillinger på www.operaen.dk
 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
 Gounod's "Romeo og Julie" den 19. november 2022. Vi er 21 medlemmer, ser har købt billet til
"Romeo og Julie". Betingelsen for transport i bus er min. 30 deltagere på grund af prisen. Transporten
kommer derfor til at foregå i privatbiler. Vi vender tilbage omkring organiseringen af transporten, når vi
kommer lidt nærmere den 19/11 2022. ,
 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.
 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!!
06.09.2022/pf
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