apr il 2015

Årsmøte

2015
Velkommen til år smøte i Den Nor ske Oper as venner
tir sdag 12. mai 2015 kl 17:30
i for edr agssalen i Deichmanske bibliotek
Ar ne Gar bor gs plass 1
DAGSORDEN:
1. Godkjennelse av innkalling.
2. Valg av to r efer enter.
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 2014.
8. Regnskap for 2014.
9. Kontingent 2016/2017.
10. Innkom ne for slag: Ingen for slag m ottatt.
11. Valg:
Følgende av styr et er på valg:

Etter år smøtet:
DEBATT om moder ne
r egi, still spør smål til
oper asjefen
Etter det for m elle år sm øtet inviter er
vi til debatt. Noen er kr itiske til
m oder niser ing av klassiker e, andr e
m ener det er for lite m oder niser ing og
for mye av det gam le. Blir det for mye
r egi? Gir ny r egi oss nye
innfallsvinkler ? Or ker vi m er ?
M ed i debatten er oper asjef Per Boye
Hansen, tidliger e kinosjef Ingebor g
M or æus Hanssen, og r edaktør av
scenekunst.no Hild Bor chgr evink . Geir
M oen er or dstyr er.

Leder : Anne C. Er iksen
Styr em edlem : Stein Skøyeneie
Styr em edlem : Elisabeth W ieser
Styr ets m edlem m er velges for 2 år.

Kom på m øtet og hør på diskusjonen.
Hvis det blir tid vil vi åpne for
spør sm ål fr a salen.

Or dstyr er en vil for ber ede noen
pr oblemstillinger. Har du et
spør smål du vil stille oper asjefen?
13. Valg av tr e m edlem m er til valgkom ité for 1 år.
Send det til oss i epost senest innen
Det er kun m edlem m er av Den Nor ske Oper as Venner som har tale- utgangen av apr il!
12. Valg av to r evisor er for 1 år.

og stem m er ett på år sm øtet.

Årsmelding

apr il 2015

2014
STYRET:
Styr et har i per ioden etter år sm øtet i m ai 2014 bestått av følgende per soner :
Styr eleder :

Anne C. Er iksen

Kasser er :

Nils-Ar ne Øygar den

Styr em edlem m er :

Runa Gar ø, Geir M oen, Stein Skøyeneie, Ter je Thor p, Elisabeth W ieser

Revisor er :

Gr ete Lian-Fr øen og Aino Thor p

Valgkom ité:

Astr id Holm lund, Ingeger d Kleppen Rafn og Sigm und Rosandnes.

Det har i 2014 vær t avholdt 10 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 m er av styr et får delta på
m edlem sm øter gr atis.
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 apr il 2015 r egistr er t 869 aktive, betalende m edlem m er i vår t m edlem sar kiv (939 i apr il 2014). Av
disse er 31% abonnenter, r esten er dir ektem edlem m er. Noe av nedgangen i totalantall kan skyldes at vi er
m er aktive m ed å slette m edlem m er som ikke betaler kontingenten etter pur r ing. Ver ving av nye
m edlem m er vil vær e et satsingsom r åde.

medl emsakt iv it et er :
Januar : m edlem sm øte. Tem a: kostym er, for edr ag og omvisning av A. Bibow.
M ar s: m edlem sm øte. Tem a: M ozar t og Don Giovanni, Kjell Hillveg
M ai: År sm øte, utdeling av talentpr is til Nina Gr avr ok , heder spr is til Henr ik
Engelsviken og ær espr is til Solveig Kr inglebotn.
August: m edlem sm øte. Tem a: Rom eo og Julie, for edr ag av Ingr id Lor entzen.
Oktober : m edlem sm øte. Tem a: Peer Gynt, sam tale m ed r egissør Sigr id Str øm
Reibo. Knut Skr am sang for oss (se bilde), akkom pagner t av Stein Skøyeneie.

Knut Skram. Foto: Anne C. Eriksen

Vi har i 2014 hatt 8 m edlem sar r angem ent og 6 abonnem entsfor estillinger.

Novem ber : Vennetr eff på Gam le Raadhus. Tem a: Elisabeth Schw ar tzkopf, for edr ag av Kjell Hillveg.
Novem ber : Omvisning på Kunstner for bundets juleutstilling dagen før åpning.
Desem ber : Julem øte. For edr ag av Oper aens styr eleder Ellen Hor n. Elisabeth Teige og hennes pianist holdt en
m inikonser t m ed lieder. Julesanger ble avsunget, pr ofesjonelt akkom pagner t av styr ets Stein Skøyeneie.
Abonnementsfor estillinger :
Alcina, Don Giovanni, Den Flyvende Hollender, Rom eo og Julie, Lady M acbeth fr a M tsensk , Peer Gynt.
Gener alpr øver :
Oper aen sender av og til invitasjon dir ekte til abonnenter, andr e ganger via oss slik at vi kan sende til alle
vår e m edlem m er. Det er kun de som er r egistr er t m ed epost som får invitasjonene, dette er for di vi som r egel
får beskjed r ett før gener alpr øven, og det er ikke pr aktisk m ulig å få sendt ut invitasjon i br ev.

r eiser :

pr iser og st ipend:

Desem ber /januar : W ien. 27 deltager e - 3 ledige
plasser.

Talentpr isen gikk i 2014 til Nina Gr avr ok .
Hun ble fast solist i DNO&B fr a sesongen
2013/14.

Apr il: Par is. 26 deltager e, utsolgt - 1 m er enn
planlagt.
Apr il: Ber lin. 35 deltager e, utsolgt.
M ai: København. 35 deltager e, utsolgt.
Juni: Dagstur til Ham ar. 50 deltager e, utsolgt.
Juli: Läckö/Skär et i Sver ige m /m inibuss. 20 deltager e,
utsolgt.
August: Stiklestad/Rør os/Gålå m /m inibuss. 20
deltager e, utsolgt.
Oktober : Tor ino/Par m a. 17 deltager e ? 8 ledige
plasser.

Den Nor ske Oper as Venner s heder spr is
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. Vi m ente Henr ik Engelsviken var
en ver dig m ottaker, og han fikk vår
heder spr is i 2014.
Ær espr isen henger m eget høyt, og hadde
ikke vær t utdelt siden 2004 da vi i 2014
inviter te Solveig Kr inglebotn til å kom m e
til vår t år sm øte for å m otta pr isen. Hun
holdt en engasjer t og var m takketale.
Engelsviken og Kr inglebotn fikk i tillegg
til pr isen på kr 15.000, et tr ykk av
Tor stein Rittun.
Solveig Kringlebotn
Foto: Anne C. Eriksen

Febr uar : Bar celona/Valencia. 26 deltager e - 4 ledige
plasser.

Novem ber : Dagstur til Br um unddal. 50 deltager e,
utsolgt.
Desem ber : Venezia. 35 påm eldte. Utsolgt.
Desem ber /Januar : Budapest. 44 påm eldte. Utsolgt.
Antallet m ed hensyn til ?utsolgt? 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:
78% 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.

Vi m ottok m ange gode søknader til vår t
r eise- og ar beidsstipend. Stipendet er på
inntil kr 15.000, og kan søkes av ansatte i
Oper aen, både innenfor adm inistr asjon,
ver kstedene og av sanger e/danser e.
Styr et valgte i år å doble totalbeløpet, og
for delte dette på tr e stipend:
Tone Kum m er vold kr 15.000
Ida Kallanvaar a kr 10.000
Gr ønn Oper a v/M ay Br itt Gr ønli kr 5.000.

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 (se
for r ige side). Invitasjoner til m edlem sm øter sendes som
m edlem sbr ev både i epost og br ev, sam t at vi legger ut
info på vår e nettsider, facebook og tw itter. I vår lille
pr ogr am folder er alle m øter og abonnem entsfor estillinger for hele sesongen listet opp, folder en sendes
ut sam m en m ed m edlem sbr ev før sesongstar t,
HUSK Å MELDE
og ligger sam m en m ed annen infor m asjon i
foajeen i Oper aen.

ADRESSE-

Det er viktig at m edlem m ene husker å
m elde fr a om endr ing i epostadr esse og
bostedsadr esse.

FORANDRING!

Den Nor ske Oper as venner
Postboks 273 Sentr um , 0103 Oslo
Epost: post@oper avenn.no
Tlf.svar er : 9863 7001
Nettsider : w w w.oper avenn.no
facebook .com /oper aensvenner
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Noter:
(1)

ͲVennetreff:
ͲMedlemsaktiviteter:
ͲJulemøte:
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