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   Fløng, den 28. september 2019. 

 

 

 

Operaforeningens Kalender 

10. oktober 2019 Operaen - Rossini's "Barberen i Sevilla"  

21. oktober 2019 Sidste frist for bestilling og betaling af billetter til Malmø Opera 

21. oktober 2019 Sidste frist for bestilling og betaling af billetter til Albertslund  Musikhus 

3. november 2019 Operabio i Hvalsø Puccini's "Turandot""   

22.november  2019 Albertslund Musikteater -Tjajkovskij's  "Eugen Onegin"   

13. - 14. dec. 2019 Operatur til Flensborg  med 1 overnatning   

29. december 2019 Malmø Opera - Puccini's  "Tosca" 

5. januar 2020 Operabio i Hvalsø Puccini's "Madam Butterfly"   

24. januar 2020 Gl. Scene -koncert med Operaakademiets elever.  

2. februar  2020 Ordinær Generalforsamling og OperaGalla  

1. marts 2020 Operabio i Hvalsø - Gershwin's  "Porgy og Bess" 

24. marts 2020 Albertslund Musikteater -Mozart's "Bortførelsen fra Seralliet"   

24.april 2020 Operaen - Verdi's  "La Traviata" 

30. maj 2020 Malmø Opera -Benjamin Britten's "En midsommernats drøm" 

 

 

Fastlagte arrangementer 

    

Forestillinger på Det kongelige teater/ Operaen for 2019/2020 

 

 Rossini's  ”Barberen i Sevilla” på Operaen torsdag den 10. oktober 2019 . 29 medlemmer 

har købt billet til denne forestilling  

 Verdi's ”La Traviata” på Operaen fredag den 24. april 2020. 31 medlemmer har købt billet 

til denne forestilling 

 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle Scene fredag  24.  januar 2020.  

33 medlemmer har købt billet til koncerten. 
 

Operabio i Hvalsø Det er ikke længere muligt at købe billetter til Operabio i Hvalsø 

 Puccini's "Turandot" søndag den 3. november 2019. 22 medlemmer har købt billet. 
 Puccini's "Madam Butterfly" søndag den 5. januar 2020. 20 medlemmer har købt billet. 
 George Gershwin's "Porgy and Bess" søndag den 1. marts 2020. 22 har købt billet 

Operatur til Flensborg den 13. og 14. december 2019. 

 29 medlemmer har ønsket at opleve "Rigoletto", julemarked og julehygge i Flensborg. Der bliver sendt 

information om afgangstider, spisning m.m.. direkte til de medlemmer, der har tilmeldt sig turen.   
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Kommende arrangementer m.v. 

Albertslund Musikteater. Vi har reserveret 36 billetter til hver af de udbudte forestillinger. (Den Jyske 

Opera’s turneforestillinger). 

 Tjajkovskij's "Eugen Onegin" den 22. november 2019.  
 Mozarts's "Bortførelsen fra Seraillet" den 24. marts 2020.  

Billetprisen er 250 kr. pr. styk. Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestil-

ling og antal billetter med samtidig betaling af billetter på foreningens konto 4448 0016  727 687. Sidste 

frist for bestilling og betaling af billetter 21/10 2019.   

Malmø Operaen – Vi har reserveret 40 billetter til hver af de 2 meget spændende operaforestillinger i 

Malmø. 

 Puccini's ”Tosca” -  søndag den 29. december 2019 kl. 16.00  Prisen for billet og transport i 

bus er 600 danske kr. pr. person. Efter forestillingen spiser vi i Operagrillen eller en anden 

hyggelig restaurant.. Der vil senere blive mulighed for at  bestille maden. Vi håber rigtig mange 

vil med til Malmø, så vi kan få  afsluttet året 2019 i Operaforeningen på en hyggelig og festlig 

måde. 

 Benjamin Britten's "En midsommernatsdrøm" -  lørdag den 30. maj 2020 kl. 18.00.  
Billetprisen er 375 danske kr. pr. billet. Alt efter hvor mange der har lyst til at opleve denne 

legendariske opsætning fra operafestival Glyndebourne, vil vi arrangerer transport i enten bus, 

privatbiler eller tog. 

Bestilling af billetter på opera@mail.dk med angivelse af navn, forestilling og antal billetter med samtidig 

betaling af billetter på foreningens konto 4448 0016 727 687. Sidste frist for bestilling og betaling af 

billetter m.v. er  den 21/10 2019.   

Operatur til Krakow i Polen  -  Som tidligere meddelt har vi desværre måtte aflyse denne tur.  

 

Meddelelser til medlemmerne 

Ordinær generalforsamling og OperaGalla 2020 bliver afholdt søndag den 2. februar 2020. 

 

 

           
                                                                                                                


