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   Fløng, den 3. maj 2022 

Operaforeningens Kalender 

12. maj 2022 Sidste frist for bestilling og forudbetaling  af billetter til Operaen og DKT 

31. juli 2022 Operaoptakt i Palægården/Det gule palæ i Roskilde  

12. august 2022 Opera Hedeland - Verdi's "Aida" 

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

3. november 2022 Albertslunds Musikhus - "La Vendetta/ I Pagliacci" - udbydes senere på året!  

19. november  2022 Opera Malmø - Gounod's "Romeo og Julie" - udbydes senere på året! 

nov. /dec.2022 Minioperatur til?? 

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

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

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

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

 

Fastlagte arrangementer m.v. 

 Operaoptakt i Palægården/Det gule Palæ i Roskilde søndag den 31. juli 2022 kl. 19.30. 

  30 medlemmer har købt billet til operaoptakten. Det er ikke mere muligt at købe billetter til arrangementet 

 Opera Hedeland - Verdi's "Aida" fredag den 12. august 2022. Ikke mindre end 38 medlemmer har købt 

billet til opera i Hedeland. Det er ikke mere muligt at købe billetter til arrangementet  

 

Forestillinger på Operaen for 2022/2023. 

Bestyrelsen har besluttet, hvilke forestillinger Operaforeningen vil tilbyde medlemmerne på Operaen/Det kongelige 

Teater for den kommende sæson,  

  

 Rossini's ”Askepot" på Operaen. Vi har valgt at satser på tirsdag den 4. oktober 2022 (alternativ 

onsdag 12. oktober 2022). (Forudbetaling 400 kr. pr. billet i forbindelse med tilmelding på 

opera@mail.dk )  

 Mozart's "Cosi fan tutte" på Operaen. Vi har valg at satse på fredag den 10. marts 2023 (alternativ 

tirsdag den 28. februar 2023. (Forudbetaling 400 kr. pr billet i forbindelse med tilmelding på 

opera@mail.dk )  

 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle scene lørdag den 15. april 2023  kl. 12.00 

(alternativ dato søndag den 16. april 2023 kl. 19.30)  Betalingen for billetterne bliver først opkrævet, når 

vi har fået de bestilte billetter d.v.s. ingen forudbetaling. Billetpriser fra 210-285 kr. 

 

Vi forsøger at få billetter i priskategori C på 2. balkon (Alternativ priskategori B). Vær opmærksom på, at 

vi ikke kan være 100% sikre på at få en af de angivne datoer, men de senere år har vi fået det vi har bedt 

om! Læs mere om de 3 forestillinger på www.operaen.dk 

 

For at få de bedst mulige billetter på Operaen og Gl. Scene skal vi hurtigst muligt og senest torsdag den 12. maj 

2022 have jeres bestilling via mail på opera@mail.dk og samtidig indbetaling via foreningens netbank 
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Kommende arrangementer m.v.  

 

 Malmø Operaen -. Vi har reserveret 30 billetter til Gounod's  "Romeo og Julie" den 19. november 2022. og  

30 billetter til  Mozarts "Figaros bryllup" den 15. januar 2023.  

Billetter til de 2 forestillinger udbydes senere! 

.  

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

forestillingen "La Vendetta/ I Pagliacci (Bajadser)". Det har p.t. ikke været muligt at reservere billetter til 

forestillingen, men vi forventer, at teateret sætter billetterne til salg i løbet af maj måned.   

 

 Operabio i Hvalsø - programmet kommer først i juli/august. Udbydes senere. 

 

 Årets minioperatur i november /december 2022 - p.t. har vi ikke besluttet, hvor turen skal gå til. Men mere 

om dette i næste nyhedsbrev. 

 

 Operaforeningens 25. års jubilæum - som nævnt på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen på et 

jubilæumsarrangement i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2023. Datoen er nu fastsat til 

lørdag den 4. februar 2023.  Der kommer meget mere om arrangementet senere, men sæt allerede nu et 

stort X i kalenderen!! 

 

   
03.05.2022/pf                                                                                                                                                                                                        


