Kjære medlemmer av Den Norske Operas Venner

Medlemsbrev august 2013

I denne medlemsposten er det vedlagt en brosjyre med oversikt over
medlemsarrangement for hele sesongen 2013-14. Vi er fornøyd med
å ha fått på plass mange fine arrangement. Les brosjyren og se hva du
vil være med på, vær obs på at noe krever påmelding.
Vi tar forbehold om endringer. Følg med på våre nettsider.
Giro for kontingent for sesongen er også vedlagt. Abonnenter
vil kanskje stusse over at de får kontingentgiro. Tidligere ble
medlemsskapet betalt sammen med abonnementet direkte til Operaen,
nå skal medlemskontingenten betales separat, og derfor kommer det
giro. Abonnement krever medlemsskap (men ikke omvendt).
Dette brevet og giro sendes også til de som var abonnenter i fjor, men
som ikke har fornyet abonnementet.
Vi setter pris på om de som ikke ønsker å fornye medlemsskapet gir
oss beskjed om det. Gi også beskjed dersom beløpet på giroen er feil
(200 for pensjonist/abonnent/student, 250 for alle andre).
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).

Invitasjon til generalprøve
Alle medlemmer inviteres
til generalprøve på Le Grand
Macabre torsdag 5. september
kl. 11:00 i Den Norske Opera &
Ballett.
Bestill billetter snarest i epost til
post@operavenn.no

Har du lyst til å treffe andre operavenner i pausen?
På alle forestillingene i vårt abonnement vil medlemmer av styret være å treffe ved veggen bak den lille
informasjonsskjermen i foajeen. Like ved den svingdøren som er nærmest operabutikken. Vi ønsker å
etablere dette som et møtested for våre medlemmer. Det blir ikke satt opp noen markering, men se etter noen
med Operaens venners logo på jakken.

Vi arrangerer åpne møter

Deichmanske bibliotek, foredragssalen

Noen av våre medlemsmøter åpnes også for ikkemedlemmer. Disse arrangeres i foredragssalen på
hovedbiblioteket. Det vil bli inngangspenger for ikkemedlemmene. Ta gjerne med deg venner på
disse møtene.

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.

Julemøtet

Påmeldingsfrister for arrangement i 2013:

Vi arrangerer ikke tradisjonelt julebord i år. Det blir
medlemsmøte med snitter, vin, underholdning og
julestemning tirsdag 3. desember. kl. 17 (se vedl.
program). Ta gjerne med venner.
Vår prisvinner Ynge Søberg vil synge for oss.
Arild Erikstad fra NRK vil snakke om julen i
operaverdenen. Og så tar vi vel en sang!

Omvisning i Operaen 1.oktober: frist 15. sept.
Foredrag om barokkmusikk 16.nov: frist 1. nov.
Omvisning Kunstnerforbundet 29.nov: frist 21.nov.
Julemøte 3.des: frist 15. nov.
Påmelding sendes til vår epostadresse eller postboksadresse (se nederst på arket). Skriv gjerne medlemsnr,
og husk å oppgi antall personer.

Operaen inviterer til åpen dag 31. august
Se operaen.no for informasjon og påmelding.
Vennlig hilsen styret i Den Norske Operas Venner
v/Anne C. Eriksen (styreleder)
(sign)

Be om kvittering når du betaler kontingenten!
Klistre kvitteringen på girodelen, og ha den med
på medlemsmøter. Du kan også få rabatt i Operabutikken ved å vise medlemskvittering.
Husk å melde adresseforandring!

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

