Medlemsbrev juni 2013

Kjære medlemmer av Den Norske Operas Venner
I denne medlemsposten er det oversikt over medlemsarrangement,
invitasjon til Gøteborgtur, protokoll fra årsmøtet.
Vår styreleder gjennom mange år, Grete Lian Frøen, ønsket ikke
gjenvalg på årsmøtet. Vi takker henne for en kjempeinnsats for
foreningen!
I juni holdt Ragnhild Heiland Sørensen sin avskjedsforestilling. Det
ble en minneverdig aften, og vi takket henne etter konserten for alle
gode opplevelser i Den Norske Opera.
Vi ser allerede fram til neste års sesong i Den Norske Opera & Ballett.
En del av våre medlemmer er abonnenter, andre er medlemmer uten
abonnement. Vi ønsker vi å knytte nærmere kontakt med alle våre
medlemmer, og har jobbet med å sette sammen et interessant program også
utenom forestillingene. Fullt medlemsprogram kommer sammen med giroen
for kontingent, men vi kan si litt om hva det vil inneholde, se liste nedenfor.
Vi har fått invitasjon fra Operaen om billetter til mesterklasser i Dronning
Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse ma 19/8 og tirs 20/8, begge dager kl.
16-18. Billettene er gratis for alle, men vi kan få reservert på forhånd. Ønsker
du billett? Send epost til post@operavenn.no innen 5.august, oppgi antall
billetter, medl.nr., navn og epost eller telefon. Kun for medlemmer, begrenset
antall. De som får billett(er) får bekreftelse i epost eller i telefon. Billettene
leveres ut ved inngangen. Se mer informasjon på våre nettsider operavenn.no.

I år er det gjort en endring
i kontingentinnbetalingen.
Tidligere betalte abonnentene medlemsskapet
sammen med
abonnementet, i år betales
det separat. Giro for
kontingent sendes ut til
alle i august.

Dag/dato
Arrangement
Fre 27 sept
Forestilling: Figaros bryllup (abonnenter)
Tirs 1. okt
Omvisning i Operaen (alle medlemmer)
12-14. okt
Medlemstur til Gøteborg, forestilling: Billy Budd (alle medlemmer)
tors 24.okt
Forestilling: Orfeus og Evrydike (abonnenter)
Lø 16.nov
Foredrag om barokkmusikk av Bjarte Eike (alle medlemmer)
Lø 16. nov
Forestilling: Barokk Mesteraften (abonnenter)
Fre 29. nov Omvisning dagen før åpning av juleutst. hos Kunstnerforbundet (alle medlemmer)
Tir 3.des
Julemøte. Foredrag av Arild Erikstad. Underh av en solist fra Operaen (alle medlemmer)
Tir 17. des
Forestilling: Hoffmans eventyr (abonnenter)
Tir 22. jan
Foredrag av kostymesjef André Bibow, omvisning i kostymeavd. (alle medlemmer)
Tirs 28. jan Forestilling: Alcina (abonnenter)
Tir 11.mars Foredrag av Kjell Hillveg om Mozart, og om Don Giovanni (alle medlemmer)
Ti 8. april
Forestiling: Don Giovanni (abonnenter)
Ti 14. mai
Årsmøte. Foredrag om Den Flyvende Hollender. Kunstnerisk innslag. (alle medlemmer)
Ti 27.mai
Forestilling: Den Flyvende Hollender (abonnenter)
I tillegg kommer invitasjon til 3-4 generalprøver, men vi vet foreløpig ikke hvilke forestillinger.
Vi ønsker alle en riktig god sommer, og minner om at påmeldingsfrist
for Gøteborgturen er 20. juli, se vedlegg.
Vennlig hilsen styret i Den Norske Operas Venner
v/Anne C. Eriksen (styreleder)
(sign)
Epost: post@operavenn.no, nettsider: operavenn.no

Vi kan tipse om at den nye
boken om Kirsten Flagstad
nå er utgitt, den kan kjøpes
fra Opera Forlag:
post@operaforlag.no,
pris kr 565.

DEN NORSKE OPERAS VENNER
INVITERER TIL

OPERATUR TIL GØTEBORG

BILLY BUDD
av BENJAMIN BRITTEN – 12.okt.
FREDAG TIL SØNDAG 11.-13. OKTOBER 2013

PRISEN BLIR CA.:
Enkeltrom: kr. 3.700,00 – Dobbeltrom kr.6.000,00 (2 pers.)
som dekker:
togreise fredag kl. 13.00 - suppe ved ankomst – 2 netter på hotell
med frokost – operabilletter lørdag – middag i Operaen før
forestillingen m/kaffe og dessert i pausen – togreise hjem søndag kl. 13.00.

Vi har et begrenset antall billetter, som skal betales til Operaen to måneder før.

Bindende påmelding innen 20. juli 2013 til
Unni Tidem – 9575 3312 eller post@operavenn.no
Mer informasjon og bankgiro vil bli sendt senere til de som ønsker å være med.

Med vennlig hilsen
DEN NORSKE OPERAS VENNER
Unni Tidem

Protokoll fra Den Norske Operas Venners årsmøte
13. mai 2013 – kl. 19.15

Til stede: 34 medlemmer, pluss gjester.
1. Godkjennelse av innkallelsen.
Vedtak: godkjent.
2. Valg av to referenter.
Valgt: Runa Garø og Anne C. Eriksen
3. Valg av to personer til å undertegne referatet sammen med referentene.
Valgt: Berit Bøthun og Inger Thorstensen
4. Valg av tellekorps.
Valgt: Ragnhild Walmsnæss
5. Valg av dirigent.
Valgt: Grete Lian Frøen
6. Godkjennelse av dagsorden.
Vedtak: godkjent.
7. Årsberetning for 2012.
Årsberetning tatt til orientering.
8. Regnskap for 2012.
Vedtak: regnskapet godkjent, styret gitt ansvarsfrihet.
9. Kontingent 2013/2014.
Vedtak: ingen endring.
10. Innkomne forslag:
Ingen forslag mottatt.
11. Valg:
Følgende av styret er på valg:
Styreleder: Grete Lian Frøen
Kasserer: Unni Tidem
Styremedlem: Stein Skøyeneie
Styrets medlemmer velges for 2 år.
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Etter valget er styrets sammensetning som følger:
Styreleder: Anne C. Eriksen
Kasserer: Unni Tidem
Styremedlemmer: Stein Skøieneie, Terje Thorp, Runa Garø, Maud Hurum og Elisabeth Wiser.
12. Valg av to revisorer for 1 år.
Valgt: Bjørg Hofsvang og Ragnhild Walmsnæss (gjenvalgt).
13. Valg av tre medlemmer til valgkomité for 1 år
Valgt:
Astrid Holmlund (gjenvalg)
Ingegerd Kleppen Rafn (gjenvalg)
Sigmund Rosandnes (gjenvalg)

Før årsmøtet overrakte Grete Lian Frøen årets reise- og arbeidsstipend til Rolf Conrad i Operakoret.
Etter de offisielle sakene orienterte Jon Otterbeck om arbeidet med den nye Flagstadboken. Han
takket Operaens Venner for støtten, og opplyste at boken lanseres på Hamar 12. juli.
Styret takket avtroppende styreleder Grete Lian Frøen for sin kyndige og myndige ledelse av
Operaens Venner, og overrakte henne en blomsterbukett.
Operaens administrerende direktørTom Remlov avsluttet møtet med å kåsere over temaet
”En 5-åring på spranget”.

Oslo, 13. mai 2013

_________________________
Berit Bøthun

Inger Torstensen

_________________________
Runa Garø (referent)
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_________________________

_________________________
Anne C. Eriksen (referent)
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