Kjære medlem av Den Norske Operas Venner

Oslo, august 2014

Styret ønsker velkommen til en ny sesong med forestillinger og aktiviteter i Den Norske Opera & Ballett.
En del av dere som mottar dette brevet er medlem gjennom Operaens Venners abonnement, andre er
direktemedlem uten abonnement. Dere som har abonnement har kontingenten inkludert i abonnementet
(fjorårets sesong var et unntak), direktemedlemmene får giro sammen med dette medlemsbrevet. Betal
gjerne giroen med en gang, så går det ikke i glemmeboken. Vi oppfordrer alle til å bruke KID-nummeret
som står på giroen, det letter arbeidet for oss når vi skal registrere inn betalingene.

Medlemsmøter

Tilbakemeldinger fra siste sesong, er at
medlemsmøtene er populære. Gjennom samarbeid
med hovedbiblioteket til Deichmanske bibliotek
arrangerer vi møtene i foredragssalen deres. Disse
møtene åpner vi for både medlemmer og ikkemedlemmer, så ta gjerne med deg en venn.
Her har du en mulighet for å bli kjent med andre
opera- og ballettinteresserte, i tillegg til foredrag og
kunstneriske innslag. Vi kan tilby en kaffekopp eller
et glass Mozell eller lignende på møtene.
Ikke-medlemmer betaler kr 50 ved inngangen,
medlemmer kommer inn gratis.
Vi hadde ønsket å legge ved et ferdig møteprogram
til denne utsendelsen, men ser at det fortsatt er noen
detaljer som ikke er helt på plass. Derfor oppfordrer
vi alle til å se etter en liten programfolder fra
oss på en av de hvite hyllene i foajeen, like ved
nummerlapp-maskinen. Vi kommer til å legge
ut link til programfolderen på våre nettsider, og
sender ut epost (til de som har det) når alle detaljer i
programmet er klart.

Møtedatoer sesongen 2014-15:

26/8: Ballettsjef Ingrid Lorentzen (se nedenfor)
7/10: Regissør Sigrid Strøm Reibo om
oppsetningen av Peer Gynt
2/12: julemøte
januar: omvisning i Operaen med Torill Eriksen
17/3: “Fra Flagstad til Gravrok”, foredrag av Nils
B. Totland. Kunstnerisk innslag: Nina Gravrok
12/5: (årsmøte).

26. august skal vi ha vårt første medlemsmøte.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen kommer, hun vil blant
annet snakke om Romeo og Julie. Vi vet at Ingrid
Lorentzen er en engasjerende foredragsholder, og
gleder oss til møtet!
Sted: foredragssalen på Deichman,
hovedbiblioteket, Arne Garborgs plass 1. Buss
nr 37 stopper rett utenfor, den går fra Helsfyr
via Jernbanetorget, eller fra Nydalen for de som
bor på den kanten. Det er også kort vei å gå
fra Stortinget t-banestasjon, eller fra Tinghuset
trikkeholdeplass.
Alle møter begynner kl 17:30, avsluttes kl 19:30.
Gratis for medlemmer, kr 50 for ikke-medlemmer.
Bilder fra tidligere medlemsarrangement, fra venstre: Kjell
Hillveg, kostymesjef Bibow, Solveig Kringlebotn, Torill
Eriksen, Ynge Søberg, Bjarte Eike. Alle foto: Anne C. Eriksen.

Stipend

Den Norske Operas Venner deler ut priser og stipend. Nylig har vi delt ut reise- og arbeidsstipend,
dette stipendet kan søkes av ansatte i DNO&B. I år var det så mange bra søkere at vi valgte å doble
stipendsummen, og dele den på flere. Sangeren Tone Kummervold og danseren Ida Kallanvaara fikk hvert
sitt stipend til faglig utvikling, og Operaens gruppe Grønn Opera fikk et lite tilskudd for å kunne innhente
erfaringer og kunnskap fra andre operahus med tanke på sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi gratulerer
stipendmottakerne, og gleder oss til å høre mer fra dem senere.

Fiore lectureshow 22. november og 28. februar

Vi må anbefale alle å gå på Operaens Fiore Lecture Show. John
Helmer Fiore er Operaens musikalske leder, og en fantastisk
foredragsholder. Vi ser på Operaens nettsider at de har lagt opp til to
Fiore-show: Peer Gynt lørdag 22. november Kl. 1500 på Scene 2,
og Lohengrin lørdag 28. februar Kl. 1500 i Prøvesal 1. Fiore Lecture
Show er gratis, ingen påmelding. OBS! Sjekk www.operaen.no (klikk
på “Opplev mer” og “Kunstnermøter”) for å sjekke om det er gjort
endringer i programmet.

Andre arrangement

Vi får ofte henvendelser fra andre om å informere våre medlemmer om arrangement i inn- og utland.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut informasjon om dette i posten, men vil formidle det vi
mener er av interesse på våre nettsider. Vi videresender ikke epost fra andre, og gir heller ikke ut våre
epostadresser, så se innom www.operavenn.no og se om det er noe nytt.
Gjennom ditt medlemsskap vil du, i tillegg til post fra oss, også motta tilbud om reiser fra
Operaturkomiteen. Operaturkomiteen arrangerer reiser på vegne av Ballettklubben, Operaklubben og
Den Norske Operas Venner.
Har du vært på en fin forestilling? Send oss gjerne en epost eller et brev. Kanskje er det du skriver av
interesse for andre medlemmer.
Har du ønsker eller innspill til styret? Send oss et brev eller en epost.

Ny adresse? Ny epostadresse?

Husk å sende melding hvis du flytter eller skifter
epostadresse!
Kanskje har du ikke registrert din epostadresse hos oss?
Send den til styret@operavenn.no
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