Oslo, februar/mars 2014
Kjære medlem.
Vi har to viktige arrangement foran oss, i tillegg til mye spennende både i Operaen og på
andre scener. I denne medlemsposten vil vi fokusere på Mozartmøtet i mars og årsmøtet i
mai.
Mandag 10.mars - Hillveg om Mozart

Mandag 10. mars arrangerer vi åpent møte
med foredrag av Kjell Hillveg. Hillveg, som
er kjent for blant annet programmene «Klar en
klassiker» og «Ring inn musikken» i NRK, vil
blant annet snakke om Mozarts tidlige musikk.
Eksempel på spørsmål: Hvordan kunne det unge
geniet skrive så krevende musikk for voksne
kropper? Hvordan kunne en 12-14-åring kjenne
til lungekapasitet og pusteteknikk? Siste halvdel
av foredraget vil handle om Don Giovanni, som
abonnentene snart skal oppleve i Operaen.
Møtet holdes i foredragssalen på Deichmanske
bibliotek (hovedbiblioteket) kl. 17, og er gratis
for medlemmer. Hvis du tar med en venn må
vedkommende betale kr 50 kontant ved ankomst
(sørg for å ha eksakt beløp). Vi må be om
påmelding. Fristen var opprinnelig 25. februar,
men vi setter ny frist til 6. mars. Påmelding både
for medlemmer og gjester. Gå til våre nettsider
for påmelding, eller ring inn en melding til vår
automatisk telefonsvarer: 9863 7001.Oppgi
medlemsnummer.
Informasjon om Kjell Hillveg her

Mandag 12.mai - Årsmøte med
prisutdelinger og kunstneriske innslag.
Datoen for årsmøtet er endret! Ny dato er
mandag 12. mai. Årsmøtet holdes i foredragssalen på Deichmanske bibliotek (hovedbiblioteket) kl. 17. På årsmøtet skal årsmelding
legges fram, regnskap godkjennes og eventuell
forslag voteres. Deretter er det valg. I år er det
to som ikke ønsker gjenvalg, og valgkomiteen
har allerede funnet gode kandidater til disse
oppgavene, men hvis du har en god kandidat
å melde kan du kontakte valgkomiteen snarest
mulig, se brev fra valgkomiteen på baksiden.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må
sendes skriftlig til styret innen 30. mars.
Prisutdeling kl. 18:
Etter årsmøtet blir det åpent møte med
underholdning. Vi skal annonsere hvem som
får talentprisen, hedersprisen og æresprisen.
Forhåpentligvis kan prisvinnerne komme til
møtet for å motta prisen. Følg med på våre
nettsider, vi legger ut informasjon der:
http://www.operavenn.no

Fiore lectureshow Den flyvende Hollender 10.mai.

De som har opplevet Fiores lectureshow i Operaen vet at
han kan langt mer enn å dirigere. Lørdag 10. mai kl. 15 kan
vi få høre ham fortelle og synge og spille seg gjennom Den
flyvende Hollender på Scene 2.
Arrangementet er gratis. Anbefales! Se informasjon fra
Operaen her: http://operaen.no/Forestillinger/Arkiv/
Annet/2013-2014/Fiore-Lecture-Show/

Interessert i LP-plater?
Aud Draumås, medlem av Operaens venner, skal kvitte seg med alle sine LP-plater, og
her der det mye opera! Er du interessert i å overta disse? Kontakt Aud Draumås direkte på
telefon 9089 5130.
Gamle Logen 30. mars: operakullet fra 1994
Vi har fått brev fra Bente Eggum Johannessen og videreformidler informasjonen:

Kjære Den Norske Operas Venner!
Det skjer i Gamle Logen i Oslo søndag 30 mars kl 18.00!
Vi er opera- kullet som gikk ut i -94 møtes igjen etter 20 år, tilbragt på forskjellige scener i inn og
utland: Hege Gustava Tjønn, Gro Bente Kjellvold, Ingebjørg Kosmo, Lars Fosser, Liv Gunhild
Tanberg, Henrik Engelsviken, Hege Høisæter, Thor Inge Falck og Bente Eggum Johannessen!
Dette blir en festkveld med forrykende ensembler, smektende duetter og lidenskapelige arier.
Vi slår av 20 % på billettprisen og håper dere har lyst til å feire kvelden sammen med oss. Billettene kan bestilles i Gamle Logen på tlf: 22 33 44 70 og koster 200/180 (istedenfor 250/230).
ORIENTERING FRA VALGKOMITÉEN I DEN NORSKE OPERAS VENNER
Kjære medlemmer,
På årsmøtet mandag 12. mai 2014 er følgende styremedlemmer på valg:
Terje Thorp, styremedlem
Runa Garø, styremedlem
Maud Hurum, styremedlem
Unni Tidem, kasserer
Terje og Runa ønsker å stille til gjenvalg, mens Maud og Unni har frasagt seg gjenvalg. (Unni går av 1 år før
perioden er ute.)
Det trenges med andre ord kandidater til vervene som styremedlem og som kasserer.
Valgkomitéen ønsker innspill og forslag fra medlemmene. Kanskje kan du selv tenke deg å være med i styret,
eller du har forslag til kandidater som kan passe.
Vennligst send forslag til valgkomite@operavenn.no, eller ta kontakt med en av oss på telefon.
Ingegerd K. Rafn
Tlf 918 40 620

Sigmund Røsandnes
Tlf 900 37 418

Astrid Holmlund
Tlf 913 39 364

Med vennlig hilsen
Anne C. Eriksen
styreleder
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