
DEN  NORSKE  OPERAS  VENNER 
 

ÅRSBERETNING 1. januar – 31. desember 2012 
 

 

Styret har i denne perioden bestått av følgende: 
 

Styreleder:  Grete Lian Frøen 

Kasserer:  Unni Tidem 

Styremedlemmer: Anne C. Eriksen 

                                Runa Garø 

                                    Maud Hurum 

                                    Stein Skøyeneie  

                                    Terje Thorp 

 

Revisorer:    Bjørg Hofsvang   

                   Ragnhild Walmsnæss   

 

Valgkomitè:               Astrid Holmlund, Ingegerd Kleppen Rafn og Sigmund Rosandnes.  

                                

                              
 

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, epost-kontakt benyttes i stor utstrekning.  

Styrets medlemmer arbeider på frivillig basis og mottar ingen godtgjørelse, men medlemmer av 

styret som deltok på julemøtet fikk gå gratis 

. 

DNOV er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 896 018 922. 

 

Det er i april 2013 ca.1 100 medlemmer (1 235 i april 2012)    

 

Medlemsaktiviteter: 
 
8.mai:                                                                                                                                                  
Årsmøte i Formidlingssenteret i Operaen. 28 medlemmer tilstede.  Informasjon om at årets reise- 

og arbeidsstipend gikk til danseren Craig Cathcart. Dessverre kunne han ikke komme på årsmøtet 

p.g.a.sceneprøver. Hedersprisen ble tildelt  Barnekoret v/Edle Stray-Pedersen, som takket varmt og 

engasjert på vegne av barna. Etter årsmøtesakene orienterte forlagsredaktør Jon Otterbeck om 

arbeidet med den store kunstnerbiografien om Kirsten Flagstad som vil foreligge i begynnelsen av 

2013.     

Protokoll fra årsmøtet ble sendt medlemmene i september.  

 

31.august: 
Fiore lecture show: John Helmer Fiore spilte, sang og snakket om Madama Butterfly, det var ca. 70 

tilstede, og etter showet ble det servert vin og fingermat. Derefter gratis utlodning av cd-er og dvd-er. 

 

                  

2.desember:                                                                                                                                         
Julemøte i  Flagstadsalen i Thon Hotel Opera med 50 deltagere.  Kunstnerisk underholdning ved 

Itziar M. Galdos, som ble akkompagnert av sin mann, Per Arne Franzen. Til lotteriet hadde vi fått cd-

er og bøker fra Operabutikken. Loddsalget innbrakte  kr. 4 200,-. Stein Skøyeneie akkompagnerte til 

allsangen av de tradisjonelle julesangene. 

 

9.desember:.  
Kirsten Flagstad recital på scene 2. Sammen med Flagstadselskapet hadde vi reservert 100 billetter 

til konserten og invitert kunstnerne til en sammenkomst sammen oss efter forestillingen. Dessverre 



var det dårlig oppslutning om arrangementet. Vi fikk heldigvis gitt bort en del billetter til konserten 

til musikkstudenter.   

 

 
Generalprøver: 
19.januar: La Boheme – 75 billetter 

 

Informasjonsskriv:   
                                                                                                                                                                      

Det er sendt ut ett medlemsbrev i løpet av perioden. 

Nettsidene operavenn.no 

Vi ser at våre nettsider blir stadig mer besøkt, gjennomsnittlig har vi ca 1500 besøkende hver måned, 

det er vi fornøyd med. Nettsidene har informasjon om foreningen, reiser, abonnement og nyheter.  

Sidene har også innmeldingsskjema, kontaktskjema og mulighet for påmelding til nyhetsbrev. Vi har 

hittil bare lagt ut nyhetssaker som gjelder Operaens Venner direkte.  Vi får ofte informasjon om 

arrangement som kan være av interesse for våre medlemmer, men i stedet for å sende det ut på epost 

legger vi det ut på nettsidene, under eksterne arrangement. 

.Medlemssystem. 

Med over 1100 medlemmer er det nødvendig å ha et effektivt system, så vi har siden 2011 brukt et 

profesjonelt medlemssystem. Når kontingentgiroen nå har KID går betalingene rett inn i 

medlemssystemet. Vi har lagt ned mye arbeid i å få arkivet helt ajour, men bruker dessverre en del tid 

på å purre og til slutt stryke medlemmer som ikke betaler, og på å lete frem adresser på medlemmer 

som har flyttet.  Vi oppfordrer alle til å huske å melde adresseforandring, og til å melde fra ved 

overgang til pensjonistmedlemsskap. 

Kontingentfaktura og nyhetsbrev kjøres ut direkte fra medlemssystemet. Det siste året har mange av 

våre medlemmer gitt oss sine epostadresser, og vi sparer da store portoutgifter. Fortsatt er det mange 

som får brev med frimerke på, vi håper at stadig flere tillater oss å sende medlemsbrev og andre 

meldinger i epost. Det er kun medlemmer med epost som får tilbud om generalprøver, årsaken til det 

er at vi får kort varsel og rekker ikke sende ut i brev. 

Flagstadutstillingen. 

Vi har gitt kr. 50 000,- i støtte til «Flagstad-paviljongen» mot reklameplass. 

Vervemateriell. 

Reklamekort i postkortformat er trykket og lagt ut i egen kassett ved billettluken. 

Nordisk samarbeid. 

Anne C.Eriksen representerte DNOV ved «Friends meet friends»-møtet i Gøteborg 16.-17.november. 

Soliststipendiet 

var planlagt markert under vårt julemøte. Hverken prisvinneren,Yngve André Søberg eller 

representanter fra Operaens ledelse kunne komme på møtet. Prisen på kr.100 000,- er derfor 

kostnadsført i år, men ble markert ved DNOV’s abonnementsforestilling på Cav/Pag den 2.april 2013 

 

 



.   

Reiser. 

DNOV har ikke arrangert noen Karlstad- eller Gøteborg-tur i år. 

 

Reiser ved Operaturkomiteèen. 

Februar: Kristiansund, Faust og Alkymisten, 27 deltagere (3 plasser ledig) 

Mars: Stockholm, Svanesjøen og Ridder Blåskjegg, 30 deltagere (utsolgt)    

Mars: Malta, Trubaduren og to konserter. 36 deltagere (utsolgt og flere på venteliste) 

April: Donau-cruise: Parsifal, Tryllefløyten og diverse konserter. 23 deltagere (2 plasser ledige) 

April: Venezia/Orientekspressen/Paris, La Boheme, Don Giovanni og konsert, 40 deltagere (utsolgt 

og flere på venteliste) 

Mai: Lofoten-cruise; La Boheme, 22 deltagere (utsolgt)  

Juni: Hamar, Flagstadfestival, Flaggermusen, konsert med Håvard Gimse, 75 deltagere (utsolgt) 

Juni: Balestrand og Operagarden i Bygstad, Operettegalla i Balestrand og Tosca på Operagarden, 53 

deltagere (utsolgt) 

Juli/august: München/Salzburg, Turandot, La Traviata, Mozart-konsert, Fuglehandleren, 

Zigeunerliebe og La Boheme. 20 deltagere (plasser igjen) 

August:  Skäret, Lucia Di Lammermoor, 17 deltagere (plasser igjen) 

September: Dresden/Praha, La Bayadere, Elskovsdrikken, Nabucco og Turandot, 20 deltagere 

(plasser igjen) 

Oktober: Nordfjordeid, Madama Butterfly, 40 deltagere (utsolgt) 

Oktober: Sorrento, La Gioconda, konsert og Perlefiskerne, 42 deltagere (utsolgt) 

November: Ringsakeroperaen, Csardasfyrstinnen, 40 deltagere (utsolgt) 

Desember: New York, Don Giovanni, Aïda, The Lion King og Maskeballet, 32 deltagere (utsolgt)  

(Der det er få deltagere og at det allikevel står utsolgt, skyldes at Operahusene ikke kunne skaffe flere 

billetter).                                

 

 

 

Oslo, april 2013 

Den Norske Operas Venner 
Styret 

 


