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   Fløng, den 16. maj 2021 

 

 

 

Kære medlem af Operaforeningen 

 

Nu lysner det - også for Operaforeningens aktiviteter! 

 

Efter at vi siden 10. marts 2020 kun har gennemført et enkelt arrangement - Rigoletto i Albertslund den 30. oktober 

2020 - bliver der nu mulighed for at sikre sig billetter til Operaen for den kommende sæson. Vi har allerede udbudt 

billetter til operakoncerten i Roskilde (Det gule palæ) den 1. august og til Rigoletto i Hedeland den 13. august. 

Rigtig mange har købt billetter til de 2 arrangementer. 

 

Når det bliver muligt at reservere billetter til Albertslund (Den jyske Opera), Malmø Musikteater og Operabio i 

Hvalsø vil vi udbyde dem til foreningens medlemmer. 

 

Vi har også en udskudt ordinær generalforsamling, som vi skal have afviklet. Bestyrelsen drøfter mulig dato m.v. 

på sit kommende møde. 

 

Vi håber også, at der vil blive mulighed for at tage til udlandet både vores minitur senere på året og en 5 dages 

operarejse i foråret 2022. Bestyrelsen vil på sit første møde her i slutningen af maj måned drøfte alle aktiviteterne 

for den kommende sæson 2021/22 og sende en samlet plan ud, når vi er på plads. Det sker i det næste nyhedsbrev.  

 

Vi håber, at foreningens medlemmer ligesom bestyrelsen har savnet at opleve live opera og det sociale samvær i 

forbindelse med arrangementerne. Det skulle i hvert fald være muligt at få begge dele opfyldt med det, der kommer 

på programmet i den kommende sæson!! 

  

På bestyrelsens vegne  

Per Fuhrmann    

  

 

Operaforeningens Kalender 

26. maj 2021 Sidste frist for bestilling og forudbetaling af billetter til Operaen. 

1. august 2021 Operaoptakt i Roskilde - Det gule Palæ   

13. august 2021 Opera Hedeland - "Rigoletto" 

27. oktober 2021 Operaen  - Gounod's "Faust"   

4. januar 2022 Operaen Verdi's "Maskeballet" 

9. april 2022 Gl. Scene - koncert med Operaakademiets elever.   
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Fastlagte arrangementer m.v. 

 

 Opera Hedeland Verdi's "Rigoletto" fredag den 13. august 2021. 28 medlemmer har sikret sig billetter til 

opera under åben himmel i Hedeland. Det er stadig muligt at komme med til Rigoletto i Hedeland, idet vi har 2 

billetter tilbage. Billetprisen er 475 kr. pr. styk. Bestilling af billetter kan ske på opera@mail. 

 

 Operaoptakt i Palægården i Roskilde søndag den 1. august 2021  kl. 19.30 – portene åbner kl. 18.00.  

36  medlemmer har købt billet til arrangementet, som i år er reduceret fra 1.000 til 400 deltagere. 

 

Kommende arrangementer m.v. 

 

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

Teater for den kommende sæson,  

 

Forestillinger på Operaen for 2021/2022. 
  

 Gounod's ”Faust" på Operaen. Vi har valgt at satser på onsdag den 27. oktober 2021 (alternativ 

tirsdag den 12. oktober 2021). Det er en forholdsvis sjældent spillet opera i Danmark og det er første 

gang den bliver udbudt i Operaforeningen. (Forudbetaling 400 kr. pr. billet)  

 

 Verdi's "Maskeballet" på Operaen. Vi har valg at satse på tirsdag den 4. januar 2022 (alternativ 

onsdag den 12. januar 2022. (Forudbetaling 400 kr. pr billet.) 

 

 Operakoncert med Operaakademiets sangere på Gamle scene lørdag den 9. april 2022 (alternativ 

dato den 11. april 202)  Betalingen for billetterne bliver først opkrævet, når vi har fået de bestilte 

billetter d.v.s. ingen forudbetaling. Billetpriser fra 210-285 kr. 

 

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

Vi forsøger at få billetter i priskategori C på balkonen (Alternativ priskategori B). Vi har valgt at placere de 2 

forestillinger på Operaens "billigdage" (tirsdage/onsdage), så vi får mest opera for pengene! Vi får 10 % rabat 

på normalprisen ved køb af  minimum 10 billetter. 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! 

 

For at få de bedst mulige billetter på Operaen og Gl. Scene skal vi hurtigst muligt og senest den 26. maj 2021 

have jeres bestilling via mail på opera@mail.dk og samtidig indbetaling via foreningens netbank   

 

Albertslund Musikteater - Billetter udbydes senere! 

 

Malmø Operaen - Billetter udbydes senere! 

 

Operabio i Hvalsø - Billetter udbydes senere! 
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