
Oslo, sept/okt 2014
Kjære medlem av Den Norske Operas Venner                                                                    
Vedlagt følger en liten folder med oversikt over sesongens aktiviteter. Til tre av arrangementene er det 
nødvendig med påmelding. Se påmeldingsfristene nedenfor.

Tirsdag 7. oktober inviterer vi til møte i foredragssalen på Deichman igjen. Regissøren av Peer Gynt, 
Sigrid Strøm Reibo kommer, og vi får høre om oppsetningen som har premiere 29. november. Denne Peer 
Gynt-oppsetningen er en nytolkning, og musikk og libretto er av den estiske komponisten Jüri Reinvere.
Møtet starter kl. 17:30, og avsluttes kl. 19:30. I pausen får vi en smårett og noe å drikke. 
Møtet er gratis for medlemmer. Ta gjerne med deg en venn. Gjester betaler kr 50 ved inngangen, vi har 
ikke veksel eller betalingsterminal, så det er fint hvis gjesten har akkurat beløp.
Påmelding er ikke nødvendig.

Vennetreff med musikk og suppe på
restaurant Gamle Raadhus
Tirsdag 11. november starter vi opp noe vi håper 
kan bli et jevnlig arrangement. Vi ønsker å legge 
til rette for en foredrags-serie om store sangere og 
klassikere. Dette første vennetreffet blir arrangert 
på Gamle Rådhus. Kjell Hillveg skal snakke om 
Elisabeth Schwartzkopf, og han byr selvsagt også 
på musikkeksempler.
Vi sitter samlet i restauranten, og etter foredraget 
blir det servert fiskesuppe. 
På grunn av serveringen må vi ha påmelding og 
betaling innen 3. november. Send påmelding i 
epost, i brev eller ring inn til telefonsvareren. 

Betaling for suppe: kr 100 må sendes samtidig 
med påmelding. Drikke bestilles og betales i 
restauranten.
Kontonummer for betaling:  0532 11 00106.

                                              Adresse:
                                              Gamle Raadhus 
                                              Nedre slottsgate 1,        
                                              Oslo

Omvisning i Operaen tirsdag 20/1.
Vi får en egen omvisning med Torill Eriksen som 
guide tirsdag 20. januar. Vi har satt av dobbelt tid, 
så vi skal få sett ordentlig på det meste. Max 25 
deltakere.  
Påmelding innen 2. desember. Vi regner med at 
det blir fort fullt, så det er om å gjøre å være 
tidlig ute.

Påmelding i epost, brev eller 
til vår telefonsvarer (se 
adresse og telefon nedenfor). 
De heldige 25 får bekreftelse.

Med vennlig hilsen
Anne C. Eriksen
styreleder

Den Norske Operas Venner
Postboks 273 Sentrum, 0103 Oslo
Bank: 0532 11 00106

DEN 
OPERAS
VENNER

Epost: post@operavenn.no
Tlf.svarer: 9863 7001

Julemøte 2. desember
Vi inviterer til julemøte tirsdag 2. desember kl 18.
Det blir hyggelig bevertning (smørbrød, vin, 
mineralvann, kaffe og kaker). Styreleder i 
Den Norske Opera & Ballett, Ellen Horn, 
kommer. Det gjør også Henrik Engelsviken, vår 
hedersprisvinner i år. 
På grunn av bestilling av mat må vi ha påmelding.
Påmelding og betaling innen 17. november.  
Kr 250 for medlemmer, kr 300 for gjester. Dette 
dekker mat og drikke. Husk å oppgi navn, og 
gjerne også medlemsnummer. 
Kontonummer for betaling:  0532 11 00106.


