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   Fløng, den 2. maj 2019. 

Operaforeningens Kalender 

 OBS!! 15. maj 2019 Sidste frist for bestilling af billetter til Det Kongelige Teater/Operaen  

OBS!! 15. maj 2019 Sidste frist for indbetaling af kontingent 2019/20 

4. august  2019 Operaoptakt i Roskilde - "Palægården ". 

16. august 2019 Opera Hedeland Bizet's  "Carmen".  

Medio/ult. sept. 2019 Operarejse til Krakow i Polen   (Udbydes senere!) 

10. oktober 2019 Operaen - Rossini's "Barberen i Sevilla" (evt. alternativ dato 8/10 2019) 

3. november 2019 Operabio i Hvalsø Puccini's "Turandot""  (Udbydes senere!) 

22.november  2019 Albertslund Musikteater -Tjajkovskij's  "Eugen Onegin"  (Udbydes senere!) 

Ult. november 2019 Operatur med 1 overnatning  (Udbydes senere!) 

29. december 2019 Malmø Opera - Puccini's  "Tosca"(Udbydes senere!) 

5. januar 2020 Operabio i Hvalsø Puccini's "Madam Butterfly""  (Udbydes senere!) 

24. januar 2020 Gl. Scene -koncert med Operaakademiets elever. (alternativ dato 26/1 2020) 

2. februar  2020 Ordinær Generalforsamling og OperaGalla  

1. marts 2020 Operabio i Hvalsø - Gershwin's  "Porgy og Bess" (Udbydes senere!) 

24. marts 2020 Albertslund Musikteater -Morzart's "Bortførelsen fra Seralliet"  (Udbydes senere!) 

24.april 2020 Operaen - Verdi's  "La Traviata" (evt. alternativ dato 6/5 2020) 

30. maj 2020 Malmø Opera -Benjamin Britten's "En midsommernats drøm" (Udbydes senere!) 

 

Fastlagte arrangementer 

▪   Operaoptakt i Palægården i Roskilde søndag den 4. august 2019 kl. 19.30 – portene åbnes kl. 18.00.  

     40  medlemmer har købt billet til arrangementet.  

 

▪   Opera Hedeland – Bizets'  ”Carmen” fredag den 16. august 2019  kl. 20.00.  31  medlemmer har sikret sig 

billetter til opera under åben himmel i Hedeland. Det er ikke mere muligt at bestille billetter. 

 

Kommende arrangementer m.v. 

   Bestyrelsen har besluttet, hvilke forestillinger Operaforeningen vil tilbyde medlemmerne til den kommende 

sæson. Som de sidste par år forsøger vi at  give et samlet overblik over mulighederne for 2019/20. Efter den store 

interesse og nogle fantastiske operaoplevelser  har vi valgt  at fortsætte med at tilbyde flere forestillinger på 

Albertslund Musikteater og Malmø Opera.  

 

▪   Forestillinger på Det kongelige teater/ Operaen for 2019/2020 

 

❖ Rossini's  ”Barberen i Sevilla” på Operaen. Vi  har valgt at satse på torsdag den 10. oktober 2019  

(alternativ dato tirsdag den 8. oktober 2019).   (Forudbetaling 400 kr. pr. billet ) 

                                                                                                           
❖ Verdi's ”La Traviata” på Operaen. Vi  har valgt at satse på fredag den 24. april 2020  (alternativ 

dato onsdag den 6. maj 2020).   (Forudbetaling 400 kr. pr. billet ) 

 

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

dato søndag den 26. januar 2020)  Betalingen for billetterne bliver først opkrævet, når vi har fået de 

bestilte billetter d.v.s. ingen forudbetaling. 

fortsættes næste side!! 
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 Læs om forestillingerne og koncerten på www.operaen.dk 
  

For de 2 forestillinger på Operaen forsøger vi at få billetter på balkonen i priskategori B. Generelt  får vi 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 skal vi hurtigst muligt og senest onsdag den 15. maj 2019 

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

 

▪    Malmø Operaen – Vi har for den kommende sæson valgt  at satse på 2 meget spændende operaforestillinger i 

Malmø. 

 

❖ Puccini's ”Tosca” - Vi har reserveret 40 billetter til søndag den 29. december 2019 kl. 16.00 

Bestyrelsen vil senere udbyde et samlet arrangement med billetter, transport og spisning. Det bliver en 

fantastisk mulighed for at afslutte året 2019 i Operaforeningen 

.  

❖ Benjamin Britten's "En midsommernatsdrøm". Vi har reserveret 40 billetter til lørdag den 30. maj 

2020 kl. 18.00. 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. 

     

 Men mere om dette, når vi udbyder de 2  forestillingen efter sommerferien. 

▪ Albertslund Musikteater. Vi kan først reservere billetter den 1. juni 2019. 

❖ Tjajkovskij's "Eugen Onegin" den 22. november 2019. Vi forsøger at reservere 36 billetter 

til denne forestilling. (Den Jyske Opera’s turneforestilling). 
❖ Mozarts's "Bortførelsen fra Seraillet" den 24. marts 2020. Også til denne forestilling 

forsøger vi at reservere 36 billetter (Den Jyske Opera’s turneforestilling).  

Billetterne bliver udbudt, når vi har fået bekræftet reservationen af billetterne.  

▪ Operabio i Hvalsø - Vi har valgt at satse på de 3 nedenfor nævnte forestillinger, som vi uofficielt har fået 

information om. Forestillingerne er med pausefortæring og udbydes på et senere tidspunkt, 

når det endelige program kommer, og vi kender Hvalsø Bio's pris for billet og pausefortæring 

for 2019/20   

❖ Puccini's "Turandot" søndag den 3. november 2019 -  
❖ Puccini's "Madam Butterfly" søndag den 5. januar 2020            
❖ George Gershwin's "Porgy and Bess" søndag den 1. marts 2020  

 
▪ Operatur til Krakow i Polen - formentlig i den anden halvdel af september 2019. Som nævnt ved general-

forsamlingen er turen stort set på plads. Vi mangler blot at få oplyst hvilke operaer, der spilles i september/ 

først i oktober. Den officielle offentliggørelse er den 1. juli, men vi arbejder på at få informationen i løbet af maj 

2019! Vi flyver derned - uden mellemlanding!!  Vi satser på et godt hotel i den gamle bydel og et spændende 

oplevelsesprogram. Prisen bliver omkring 6.300 kr. pr. person i dobbeltværelse  Det endelige program kommer ud, 

så snart vi kender mulige datoer for operaerne. 

 

▪    Operaarrangement med en overnatning – bestyrelsen arbejder på at arrangere en operatur med en 

enkelt overnatning. Turen finder sted sidst på året formentlig i november 2019. Se næste nyhedsbrev.  
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Meddelelser til medlemmerne 

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

• Kontingent for 2019/20 kr. 150,- bedes indbetalt snarest muligt og senest 15. maj 2019  

 

01.05.2019/pf                                                                                                                                                                                                        

 

 

           
                                                                                                                

mailto:opera@mail.dk
http://www.floengopera.dk/

