Kjære medlemmer av Den Norske Operas Venner

Medlemsbrev oktober 2013

Vi er godt i gang med vår sesong, og har allerede sett to av
forestillingene i vårt opera-abonnement. Vi oppfordrer de av våre
medlemmer som ikke er abonnenter om å se på abonnementsdatoene,
kanskje vi er der på samme dag og kan treffes i pausen?
Vil du se mer opera? Bli med på tur til Gøteborg i april!
Påmeldingsstart 1.nov, delbetaling innen 10.januar. Kun 30 plasser!
Kontakt styremedlem Unni Tidem hvis spørsmål. Se informasjon på
baksiden.

Medlemsnummer:

De fleste av våre egne
arrangement er forbeholdt
våre medlemmer. Oppgi ditt
medlemsnummer når du melder
Vedlagt er to sider med informasjon om våre egne arrangement. Det er deg på til et arrangement. Medl.
mange datoer og mange påmeldingsfrister. Du kan gjerne melde deg
nr står på giroen for kontingent
på med en gang, men husk å notere i almanakken, og si fra dersom
og foran navnet ditt.
du ikke kan komme! Vi opplever dessverre litt for ofte at folk melder
seg på, men ikke kommer. Send epost, brev, eller meld deg på via
våre nettsider, du finner informasjonen under Aktiviteter på www.
operavenn.no.
Vi forsøker å innarbeide et fast møtepunkt ved veggen bak den lille
informasjonsskjermen i foajeen (ved den svingdøren som er nærmest
operabutikken). Se etter oss der, vi i styret utstyrer oss med et
jakkemerke lik vår logo.
Be om kvittering når du betaler kontingenten.
Klistre kvitteringen på girodelen, og ha den
med på medlemsmøter. Du kan få 10% rabatt i
Operabutikken ved å vise medlemskvittering.
Se info om hva de har her:
http://www.operaen.no/Ditt-Besok/Operabutikken/

Julemøtet 3. desember. kl. 17 - 19.

Ta gjerne med deg venner på julemøtet. Prisen er
250 for medlemmer og 300 for ikke-medlemmer,
dette inkluderer snitter, drikke, kaffe og kaker, samt
foredrag av Arild Erikstad og underholdning av
Operaens bassbaryton Ynge Søberg.
Husk påmelding innen fristen (se vedlagte info).
Har du innspill/idéer til styret?
Send oss en melding i epost eller brev!

Vennlig hilsen styret i Den Norske Operas Venner
v/Anne C. Eriksen (styreleder)
(sign)

Her møtes vi i pausen

Deichmanske bibliotek, foredragssalen

Adkomsten til foredragssalen er dessverre ikke
tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er heis opp til
hovedinngangen, men derfra er det trapper ned til
foredragssalen. Det finnes en inngang på baksiden,
men det er trapper dit også. Dette beklager vi.

Har du husket å betale kontingenten?

I disse dager sender vi ut påminnelser til de som har
glemt å betale kontingenten. Vi setter pris på om de
som ikke ønsker å fornye medlemsskapet gir oss
beskjed om det.
Mange abonnement gjelder flere personer. Vi har bare
navnet til den som har kjøpt abonnementet. For at
de andre også skal få tilsendt informasjon trenger vi
deres navn og adresse.
Send epost eller postkort. Skriv også
medlemsnummeret (se giroen).

Husk å melde adresseforandring!

Avsender: Den Norske Operas Venner, postboks 273 Sentrum, 0103 Oslo
Epost: post@operavenn.no, internett: www.operavenn.no
Twitter: @operavenn
Facebook: facebook.com/operaensvenner

DEN NORSKE OPERAS VENNER
INVITERER TIL OPERATUR:
GØTEBORG 24. april – 27. april 2014.
JUDINNEN 25. april og TOSCA 26. april 2014.
Nok en gang ønsker vi å reise til Gøteborg. Denne turen blir noe dyrere. Det p.g.a. at det
blir 2 operaer og 3 eller 2 overnattinger. Vi sender ut invitasjon med tre alternativer:

Til følgende program:
Alt. 1.:

Avreise torsdag 24/4.2014 med tog fra Oslo kl. 13.00
Ankomst Gøteborg kl. 17.00 og resten av dagen fri
3 overnattinger med frokost
1 opera Judinnen med middag på hotellet ca. kl 17.00
1 opera Tosca med middag i Operaen ca. 17.30
Hjemreise søndag kl. 13.00.
Pris kr. 5 600.00 pr. person i enkeltrom ‐‐‐ kr. 4 325.00 pr. person i dobbeltrom.

Alt. 2

Avreise fredag 25/4.2014 med tog fra Oslo kl. 07.00
Ankomst Gøteborg kl. 11.00
2 overnattinger m/frokost
2 operaer m/2 middager
Hjemreise søndag kl. 13.00
Pris kr. 4 560.00 pr. person i enkeltrom ‐‐‐ kr. 3.800.00 pr. person i dobbeltrom.

Alt. 3

Avreise fredag 25/4.2014 med tog fra Oslo kl. 13.00
Ankomst Gøteborg kl. 17.00 (liten tid ‐ operaen som begynner kl. 19.00)
2 overnattinger m/frokost
2 operaer m/1 middag i operaen
Hjemreise søndag kl. 13.00
Pris kr. 4 350.00 pr. person i enkeltrom ‐‐‐ kr.3 515.00 pr. person i dobbeltrom.

Vi har bestilt 30 billetter til begge forstillingene og Operaen skal ha betaling i januar 2014 – derfor denne tidlige
innbydelsen. Kr. 1 500.00 må betales inn innen 10. januar 2014 og restbeløpet innen 30. mars 2014.
Beløpene innbetales til vår konto: 0532.11.00106 Den Norske Operas Venner, Postboks 273 Sentrum, 0103 Oslo.
Vi må også vite om du er pensjonist, dette p.g.a. togbilletten. Du kan bare svar Ja eller Nei.
For å være med på turen må du være medlem i DNOV.
Påmeldingen starter 1. november 2013 til e‐post: post@operavenn.no eller telefon 95753312

God tur ønskes av
DEN NORSKE OPERAS VENNER
Unni Tidem

Påmeldingsfrister arrangement Den Norske Operas Venner
Lørdag 16. november kl. 16: foredrag om barokkmusikk av Bjarte Eike.
Bjarte Eike er musikalsk leder for Barokk mesteraften, som vi har i vårt abonnement. To timer før vår
abonnementsforestilling, lørdag 16. november, inviterer vi til et kort møte med Bjarte Eike. Vi setter
opp stoler på 1.balkong (gå opp trappen til der du ser skulpturhodene og en liten bar). Bjarte Eike
skal snakke ca 30-40 minutter om barokkmusikk, og om hvorfor det har blitt så populært. Bjarte Eike
er spillende og kunstnerisk leder for Barokksolistene som spiller under forestillingen. Han er også
musikalsk leder på Alcina, som vi har i vårt abonnement i januar.
De som ønsker å få med seg introduksjonen som Operaen arrangerer i Formidlingsrommet rekker
dette, den begynner kl. 17. Vi har fått vite at det skal være et arrangement i foajeen kl. 17 (derfor må
vi være ferdig til da), men vi er i skrivende stund ikke kjent med hva dette er.
Møtet med Bjarte Eike, og introduksjonen, er åpent for medlemmer (også for medlemmer uten
abonnement).
Påmelding : innen 1. november. Oppgi medlemsnummer. Gratis adgang.

Fredag 29. november kl. 16: omvisning i Kunstnerforbundet
Juleutstillingen i Kunstnerforbundet har lang tradisjon, årets juleutstilling er nr 103. På utstilingen
vises et stort utvalg av maleri, grafikk, glass, tegning, skulpturer, keramikk, smykker og tekstil i alle
prisklasser. Våre medlemmer får komme inn dagen før åpningen til en eksklusiv visning, og det blir
også anledning til å kjøpe kunst der og da.
Kunstnerforbundet er et kunstnerstyrt galleri for samtidskunst, adressen er Kjeld Stubs gate 3, like
ved Rådhuset i Oslo.
Påmelding innen 21. november. Oppgi medlemsnummer. Gratis adgang.

Tirsdag 3. desember kl. 17: julemøte i foredragssalen på Deichmanske bibliotek
(hovedbiblioteket)
Vi ønsker medlemmer og gjester velkommen til vårt julemøte. Det blir enkel bevertning (smørbrød,
vin, mineralvann, kaffe og kaker), samt foredrag av Arild Erikstad og underholdning av bassbaryton
Ynge Søberg fra Den Norske Opera & Ballett. Arild Erikstad er journalist og programleder i NRK, vi har
sett ham i programmet Hovedscenen og i uttallige overføringer fra klassiske konserter og opera.
Hans hovedtema for foredraget er julen i operaverdenen. Etter foredraget kommer Ynge Søberg og
synger for oss. Søberg fikk overrakt Den Norske Operas Venners stipend på kr 100.000 i april i år.
Julemøtet avsluttes kl. 19 (da stenger biblioteket).
Påmelding innen 15. november. Kr 250 for medlemmer, kr 300 for gjester (dette dekker mat og
drikke og underholdning). Oppgi medlemsnummer.
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Påmeldingsfrister arrangement Den Norske Operas Venner
Tirsdag 21. januar kl. 18: foredrag av kostymesjef André Bibow, formidlingsrommet,
Operaen
Operaens kostymesjef vil holde en times foredrag for oss i formidlingsrommet (der introduksjonene
holdes foran hver forestilling). Her kan vi få et unikt innblikk i produksjon av kostymer, valg av
kostymer og hva kostymene kommuniserer. Etter foredraget kan 15 medlemmer få være med Bibow
på en omvisning i kostymeavdelingen.
Ta gjerne med en gjest til foredraget, men på grunn av begrenset antall i kostymeavdelingen kan vi
ikke love omvisning for gjestene (vi må prioritere medlemmene).
De 15 første påmeldte som sier fra at de vil være med på omvisningen får bli med, de øvrige blir igjen
i formidlingsrommet en times tid for samtale og diskusjon, kanskje får vi også noe underholdning, det
kan vi komme tilbake til senere.
Påmelding innen 2.januar. Gratis adgang for medlemmer, gjester kr 50. Oppgi medlemsnummer.
Oppgi også om du vil være med på omvisningen i kostymeavdelingen (der er det ingen sitteplasser,
krever gode ben).

Mandag 10. mars kl. 17: foredrag av Kjell Hillveg, om Mozart og mer. Deichman.
Forrige gang vi hadde Kjell Hillveg på besøk var det stå fullt at vi ikke hadde sitteplass til alle. Denne
gangen skal vi være i foredragssalen på hovedbiblioteket på Deichman, der håper vi å få plass til alle.
Møtet er åpent for våre medlemmer og gjester. Hillveg vil snakke om tidlig Mozartmusikk, og
avslutter med å snakke litt om (og antakelig spille musikk fra) Don Giovanni, som er med i vårt
abonnement. Møtet avsluttes kl. 19 (da stenger biblioteket).
Påmelding innen 25. februar. Gratis adgang for medlemmer, gjester kr 50. Oppgi medlemsnummer.

Onsdag 14. mai kl. 17: årsmøte og temamøte om Den flyvende Hollender. Deichman.
Temamøtet er åpent for våre medlemmer og gjester. Årsmøtet er bare for medlemmer (gratis
adgang for de som bare skal på årsmøtet). Nærmere informasjon kommer i neste medlemspost.
Påmelding innen 29. april. Gratis adgang for medlemmer, gjester kr 50. Oppgi medlemsnummer.
Påmelding sendes i epost til post@operavenn.no, overskriften må være ”påmelding” og dato for
arrangementet (for eksempel ”Påmelding 3.desember), så er det lettere for oss å sortere alt som
kommer inn. Du kan også skrive brev/postkort til adressen Den Norske Operas Venner, postboks 273
Sentrum, 0103 Oslo. Vi vil helst ikke ha påmeldinger via telefon.
Det er også mulig å melde seg på via våre nettsider www.operavenn.no. Gå til siden som heter
Aktiviteter, der finner du link til detaljert informasjon for hvert arrangement, samt
påmeldingsskjema.
Husk å oppgi ditt medlemsnummer.
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