mars 2018

Årsmøte

2018
Vel k om m en t i l år sm øt e i Oper aen s ven n er Osl o
t i r sdag 8. m ai 2018 k l 18:00
i Fl agst adsal en
Th on Hot el Oper a
DAGSORDEN:
1. Godkjennelse av innkalling.
2. Valg av to r efer enter.

Et t er år sm øt et :
Publikum ssjef Stella Røm cke
for teller om ar tige episoder
i oper alivet

3. Valg av to per soner til å under tegne r efer atet sam m en m ed
r efer entene.
4. Valg av tellekor ps.
5. Valg av dir igent.
6. Godkjennelse av dagsor den.
7. År sber etning for 2017.
8. Regnskap for 2017.
9. Kontingent 2019/2020.
10. Innkom ne for slag.
11. Valg:
Følgende av styr et er på valg:
Kasser er : Nils Ar ne Øygar den
Styr em edlem : Elisabeth W ieser
Styr em edlem : Runa Gar ø
Styr em edlem : Dagny Gär tner Hovig
Styr ets m edlem m er velges for 2 år.
12. Valg av to r evisor er for 1 år.
13. Valg av tr e m edlem m er til valgkom ité for 1 år.
Det er kun m edlem m er av Oper aens venner Oslo som har taleog stem m er ett på år sm øtet.

Vi får en m inikonser t av
Oper aens solistpr aktikant Eivind
Kandal og m ezzosopr an Astr id
Nor dstad.

Årsmelding

mars 2018

2017
STYRET:
Styr et har i per ioden etter år sm øtet i m ai 2016 bestått av følgende per soner :
Styr eleder :
Nestleder :
Kasser er :
Styr em edlem m er :
Revisor er :
Valgkom ité:

Geir M oen
Anne C. Er iksen
Nils-Ar ne Øygar den
Runa Gar ø, Stein Skøyeneie, Elisabeth W ieser , Dagny Gär tner Hovig
Gr ete Lian-Fr øen og Aino Thor p
Astr id Holm lund, Ingeger d Kleppen Rafn og Sigm und Rosandnes.

Det har i 2016 vær t avholdt 7 styr em øter i tillegg til diskusjoner og planlegging via epost og telefon. Styr ets
m edlem m er ar beider på fr ivillig basis og m ottar ingen godtgjør else.
M edlem sm øtene har siden høsten 2016 vær t avholdt på Thon Hotel Oper a. Antall fr em m øtte har vær t svær t
høyt, og vi har ved fler e anledninger ikke hatt plass til alle (lokalet tar 100 per soner ).
Den Nor ske Oper as venner er r egistr er t i Br ønnøysundr egister et m ed or g.nr. 896 018 922.
Det er i januar 2018 r egistr er t 695 aktive m edlem m er i vår t m edlem sar kiv (en nedgang på 34 per soner i
2017). Av disse er 39% abonnenter , r esten er dir ektem edlem m er.

medl emsakt iv it et er :
I 2017 hadde for eningen 4 m edlem sm øter og 5 abonnem entsfor estillinger , det ble også ar r anger t to
vennetr eff m ed suppe på Gam le Raadhus r estaur ant, og en r eise til Um eå.
Jan:

M edlem sm øte, tem a Rossini. Tor il Er iksen kåser te. Duo A Cor da sang. Oper aens fotogr af Er ik Ber g
for talte om sitt bokpr osjekt og takket for stipend.
Abonnem entfor estilling La Cener entola.

Febr :

Vennetr eff m ed suppe på Gam le Raadhus. Kjell Hillveg kåser te om M ar ia Callas.

M ar s: M edlem sm øte m ed fr ansk oper a som tem a, John Lidal spilte og kåser te, m inikonser t av Hege
Høisæter.
Apr il: Abonnem entsfor estilling Pelleas og M elisande.
M ai:

År sm øte. Etter for m elt år sm øte for talte Tor e Dingstad om sitt vir ke som r epetitør i Oper aen. Vi
over r asket ham ved å tildele ham heder spr isen. M inikonser t av Jens Er ik Åsbø.

Juni:

Abonnem entsfor estilling Tosca.

Sept:

M edlem sm øte om Hedda Gabler. Gabr ielle Tillson kåser te. Scenetekniker M agnus Ottesen takket for
r eisestipend og for talte om sceneteknikk . M inikonser t av Ingebjør g Kosm o og John Lidal.

Okt:

Abonnem entsfor estilling Hedda Gabler.
Tur til Nor r landsoper aen i Um eå, for estilling: Faust.
Vennetr eff m ed suppe på Gam le Raadhus. Kjell Hillveg kåser te om Br yn Ter fel.

Nov:

M edlem sm øte, Tem a Den andr e W iener skole og Wozzeck . Kantor Stein Skøyeneie kåser te.
M inikonser t av oper aens solistpr aktikanter Car oline Wetter gr een, M ar tin Hatlo og Johanne Thisted
Højlund. Stefan Ibsen Zlatanovitsj akkopagner te.

Des:

Abonnem entsfor estilling Wozzeck .

r eiser :
Oper aens venner Oslo ar r anger te i oktober en r eise til
Nor r landsoper aen i Um eå for vår e m edlem m er.
Oper atur kom itéen ar r anger er r eiser for Oper aens
venner Oslo, Oper aklubben og Ballettklubben.
Oper atur kom itéen har hatt følgende tur er i 2017:
Desem ber /Januar : Nyttår stur til Pr aha, 25 per soner.
Febr uar : Oper afestivalen i Kr istiansund, 25 per s.
M ar s: Oper acr uise på Hur tigr uten sam t oper a i
Tr om sø, 30 per soner.
Apr il: M odena/Par m a/Fir enze/Genova. 43 per soner.
Juni: Dagstur til Halden. 40 per soner.
25. juni: Dagstur til Stange m /m inibuss. 18 per s.
Juli: London/Glyndebour ne. 16 per soner.
August: M ontecatini Ter m e (Toscana)
m /Puccinifestival, 23 per soner.
3 ? 17 sept. Riga. 15 per soner.
Oktober : Par m a/M ilano. 40 per soner.
Novem ber : Dagstur til Ringsaker oper aen. 40 per s.
Desem ber /Januar : Nyttår stur til W ien. 26 per soner.
Det bør nevnes at antall var ier er ster kt, da vi ofte
oper er er m ed svær t begr enset antall tilgjengelige
billetter , eller ønske om å ha et noe r eduser t antall
deltager e.

kommunikasj on:
83% av m edlem m ene har epostadr esse, og det m este av
kom m unikasjonen m ed m edlem m er skjer gjennom epost.
Dette gir oss m ulighet for å kom m uniser e ofter e og
r asker e enn via br evpost.
Gjennom m edlem sm øtene får vi anledning til å bli kjent,
og vi ser m øtene som en viktig kilde til gjensidig
infor m asjon og m eningsutveksling.
Infor m asjon om gener alpr øver skjer kun i epost, Oper aen
sender ut dir ekte til abonnentene.

pr iser og st ipend:
Heder spr is fr a
Oper aens venner
Oslo kan gis til en
kunstner eller
annen ansatt i
Oper aen, som
gjennom en
år r ekke har gjor t
stor innsats i Den
Nor ske Oper a &
Ballett.
Repetitør Tor e
Dingstad fikk
Foto: Anne C. Eriksen heder spr isen i
2017.
Soliststipendet kan søkes av danser e og sanger e
som er solister i Den Nor ske Oper a & Ballett.
Stipendet skal gi
økonom isk bistand til
kunstner isk utvikling.
Soliststipendet for
2017 gikk til M aiko
Nishino i
Nasjonalballetten.,
hun fikk kr 60000 til
kunstfaglig utvikling.
Bildet ble tatt da hun
besøkte vår t m edlem sm øte i m ar s 2018 og
Foto: Anne C. Eriksen takket for stipendet.
Oper aens venner s
talentpr is går til en
ung og lovende
kunstner , som har vist
stor fr em gang i det
aktuelle år.
Det var en glede å
kunne over r ekke
talentpr isen fr a
Oper aens venner Oslo
Foto: Anne C. Eriksen til Vigdis Unsgår d.

Reise- og ar beidsstipendet kan søkes av alle
ansatte i Oper aen. Stipend for 2017 ble tildelt
I vår lille pr ogr am folder er alle m øter og abonnem entsscenetekniker M agnus Ottesen. Stipendet ga ham
for estillinger for hele sesongen listet opp. Folder en
m ulighet for å r eise til USA og lær e m er om
sendes ut sam m en m ed m edlem sbr ev til alle før
sceneflyvning.
sesongstar t, både i epost og i vanlig br ev. Folder en ligger
også sam m en m ed annen infor m asjon i foajeen i
Oper aens venner Oslo
Oper aen, og legges ut på alle m edlem sm øter.
HUSK Å MELDE
Postboks 273 Sentr um , 0103 Oslo
De som har epost får påm innelse om m edlem sEpost: post@ovoslo.no
m øtene i epost.
ADRESSETlf.svar er : 9863 7001
Det er viktig at m edlem m ene husker å m elde
Nettsider
: w w w.ovoslo.no
FORANDRING!
fr a om endr ing i epostadr esse og bostedsfacebook .com /oper aensvenner
adr esse.

OPERAENS VENNER OSLO
Regnskap 01.01.2017 – 31.12.2017
RESULTAT 2017
Inntekter
Medlemskontingent
Renteinntekter
Medlemsaktiviteter (note 1)
Årsmøte
Medlemstur [Umeå]
Blomster og gaver
Innramming og skilt
Porto
Rekvisita
Datautgifter
Trykkeutgifter
Telefon
Brønnøysund reg.
Bank omkostninger
Domene
Revisor
Styremøteutg.
Priser, stipend og støtte (note 2)
Honorarer (note 3)
Diverse (note 4)
Resultat 2017 (underskudd)

Utgifter

210 210
1 332

41 009
252 552

359 069
-41 009
318 059

Noter:

(2)
Stipend - Magnus Ottesen
Talentpris Vigdis B. Undsgård
Hederspris Tore Dingstad

(3)
28800
11734
394
40928

25 000
20 000
20 000
65 000

40 928
4 904
14 620
869
2 553
5 682
992
14 793
8 885
1 497
0
2 650
610
970

25 315
15 612

65 000
60 000
27 598

157 000
36 500
1 300

252 552

DNB
Ny DNB
Innkjøpskonto
Datautgifter 2018 - bet 2017

(1)
Medlemsmøter:
Julemøte:
Vennetreff:

Utg. 2016

229 065
1 732

EIENDELER OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenk. 01.01.2017
Resultat 2017

Innt. 2016

2 274
4 241
7 792
429
14 190
25 401
1 492
0
2 967
614
1 200

65 529
296 326

296 326

2017

2016

9 253
294 611
5
14 190

10 581
334 296
1
14 190

318 059

359 069

Honorar kunstnere/foredr.holdere:
"A Corda", John Lidal (a 8000), Kjell Hillveg (5000),
Bjørn Sakshaug, Caroline Wettergreen, Hege Høisæter,
Jens-Erik Aasbø, Ingebjørg Kosmo, Johanne Thisted
Højlund, Martin E.Hatlo, Stefan Ibsen Zlatanos (a
4000), Stein Skøyeneie, Toril Eriksen Rørvik (a 2500),
Gabrielle Tillson, Reza Aghamir (a 1000).

(4) Støtte til utredning pensjon
Styreforsikring [IF]
Leie av postboks
Bevertning

25000
1218
1100
280
27598

