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VELKOMMEN! Velkomstord fra styreleder Stefan Axelsson
Kjære operavenner!
Velkommen til sesongen 2019/2020 med Operaklubben og Den Norske Opera og Ballett. Nå er
sommeren snart på hell, og det er på tide å tenke på at vi har en fin opera- og ballettsesong ved
DNO&B og med Operaklubben i vente.
På grunnlag av opplysninger om kommende forestillinger og produksjoner innenfor opera- og
ballettsesongen 2019/2020, har vi i Operaklubbens styre valgt ut 6 medlemsforestillinger (5
operaer og 1 ballett) i abonnementet. De fleste av disse forestillingene er ny-produksjoner ved
DNO&B, og du kan lese mer om disse lenger frem i denne utgaven av Nytt fra Operaklubben og
på vår hjemmeside www.operaklubben.org.
Vi har hatt stor fremgang med våre medlemsarrangementer på Thon Hotel Opera etter Operaklubbens forestillinger, og styret ønsker dere alle velkomne til arrangementene etter abonnementsforestillingene. Programmet blir i god tid annonsert på vår hjemmeside og på plakat ved
utgangen i Operaen. Det blir anledning til å kjøpe smørbrød og vin til rabatterte priser i
restauranten, og det blir også loddsalg med fine gevinster. Loddene koster kr. 10,- pr. stk.
(HUSK småpenger), men nytt for denne sesongen er at vi nå også kan ta betaling via VIPPS.
Glem ikke å gå inn på Operaklubbens hjemmeside. Der legges det jevnlig ut interessant stoff om
opera, bl.a. portretter av norske operasangere, kunstnere og andre ildsjeler innenfor operakunsten. Du vil også finne opplysninger om bl.a. arrangementene til Opera til Folket
(www.operatilfolket.no) med bl.a. Oslo Operafestival fra 13. – 21. september og direkteoverføringer til Gimle kino (www.nfkino.no/oslo/opera). På Gimle kino får du opera fra Metropolitan i
New York og balletter fra Bolshoi-teateret i Moskva. Følg jevnlig Operaklubbens hjemmeside
for å holde deg oppdatert om hva som skjer i operamiljøet i alminnelighet og i Operaklubben i
særdeleshet.

Stefan Axelsson, styreleder
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Generelle Opplysninger:
Operaklubbens styre 2019/2020:
Stefan Axelsson
leder
Karin Koch
nestleder
Berit Bøthun
sekretær
May Norheim
kasserer
Elise Soelberg
styremedlem
Bjørn Øgaard
styremedlem
Torbjørn Andal
web-redaktør
Operaklubbens arrangementer etter våre abonnementsforestillinger finner, om ikke annet er opplyst,
sted i Kvinten, Thon Hotel Opera. Kvinten ligger i 3. etasje ved siden av Restaurant Scala. Her får
du kjøpt smørbrød til kr. 90,- og kr. 103,- for ett glass husets vin (rød eller hvit). Disse prisene
gjelder kun på Operaklubbens arrangementer.
Operaklubbens medlemmer får 10% rabatt på de fleste varer som selges i Operabutikken i Operaens
foajé.
Vi gjør oppmerksom på vår flyer som står like ved Operaens billettluke og ville sette pris på om
medlemmene sørger for å spre denne blant sine venner og bekjente.
DNO&B holder som regel en introduksjon til kveldens forestilling i Formidlingssenteret én time før
forestillingsstart. Det er nesten alltid trangt om plassen, så det lønner seg å være tidlig ute!

OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Grasrotmidler!
Du kan støtte Operaklubben når du spiller Lotto, Vikinglotto eller Tipping! Si fra til
Tippekommisjonæren når du leverer kupongen(e) at du vil støtte Operaklubben, org.nr.
996 330 508. Dette koster deg ikke noe ekstra, men Norsk Tipping vil øremerke en andel av din
innsats til Operaklubben.
Styret gjør sitt beste for å få mest mulig ut av de midler vi har, men en bedre økonomi vil være til
glede for alle medlemmene! Støtt derfor Operaklubben med din grasrotandel. På forhånd takk!

OBS OBS OBS OBS OBS OBS
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Operaklubbens forestillinger:
LA BAYADERE – Lørdag, 21. september 2019, kl. 18:00
Velkommen til sesongens første Operaklubb-forestilling, som faktisk er en ballett! Og hvilken
ballett; en nydelig klassisk oppsetning der danserne virkelig får vist seg frem! Orientering, som
alltid, 1 time før forestillingsstart. Orienteringen finner sted i Formidlingssenteret inn fra Foajéen.
Etter forestillingen inviterer vi til operaperler ved to virkelig førsteklasses kunstnere med
akkompagnatør i lokalet Kvinten i Thon Hotel Opera.
RIGOLETTO – Lørdag, 19. oktober 2019, kl. 18:00
Dette er en ny-produksjon av Giuseppe Verdis vakre, men tragiske opera. Igjen orientering i
Formidlingssenteret kl. 17:00. Etter forestillingen trenger vi kanskje litt oppmuntring og inviterer til
en forfriskende og lett operettekonsert av sopran og tenor samt akkompagnatør. Etter-arrangementet
finner denne gang sted i lokalet Kvarten i Thon Hotel Opera, 3. etasje, på motsatt side av Kvinten.
Julekonsert m/etterfølgende julebuffet – Torsdag, 28. november 2019, kl. 18:00
Vi inviterer igjen til en fantastisk julekonsert i Kvinten, og for dem som har lyst, er det også en
deilig julebuffet som venter oss etter konserten, ca. kl. 19:00. Vi har 4 førsteklasses sangere, og som
alltid akkompagnert av vår eminente pianist Tore Dingstad. Separat invitasjon med påmeldingsgiro
følger.
HANS OG GRETE – Lørdag, 7. desember 2019, kl. 15:00 – NB!
En ny-produksjon av komponisten Engelbert Humperdincks opera for hele familien. Orientering i
Formidlingssenteret kl. 14:00. NB! Legg merke til at forestillingsstart er kl. 15:00!!! På grunn av
julen som nærmer seg med stormskritt, har vi denne gang valgt ikke å ha noe etter-arrangement.
MADAMA BUTTERFLY – Lørdag, 18. januar 2020, kl. 18:00
Vi gleder oss til gjenhør og gjensyn med Puccinis nydelige opera. Orientering som vanlig en time
før forestilling. Etter forestillingen har vi denne gang invitert en av våre store internasjonale
operastjerner som vår gjest. Vedkommende vil fortelle om sin omfattende karriere i form av et
intervju med vår styreleder Stefan Axelsson.
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Operaturkomitéens planlagte turer 2019/2020:
Høsttur til Modena/Ravenna (Italia): (28. oktober – 4. november 2019). Her får vi med oss
TOSCA i Modena, og i Ravenna NORMA, AIDA og CARMEN. Turen er helt utsolgt!
Dagstur til Ringsakeroperaen (9. november 2019) med deilig middag underveis, samt BARBEREN
i Brumunddal.
Plasser igjen.
Nyttårstur til München (28. desember 2019 – 2. januar 2020) med operaene SNØDRONNINGEN,
LA BOHEME, FLAGGERMUSEN og balletten NØTTEKNEKKEREN.
Plasser igjen.
Trondhjem/Stjørdal: (13. – 16. mars 2020) med VALKÜRIEN og TURANDOT.
I mai 2020 går turen til Italia og Stresa, Milano med La Scala og Roma. Vi får med oss balletten
ROMEO & JULIE samt Wagners TANNHÄUSER på La Scala og en tre-delt ballett samt Verdis
REQUIEM i Roma.
Utendørs opera-festival i Macerata (Italia) fra 29. juli – 3. august 2020.
Omkring 26. august 2020 forsøker vi oss med et Operacruise rundt Svalbard!
Videre planer kommer vi tilbake til, men sjekk gjerne våre hjemmesider
www.Operaturkomiteen.com!
Kommende forestillinger/arrangementer for Operaklubben:
EUGEN ONEGIN
MESTERSANGERNE I NÜRNBERG
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Lørdag, 22.02.2020 - Generalforsamling
Lørdag, 19.05.2020 – Intet etter-arr.
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OPERAKLUBBENS STYRE

Fra venstre

Bjørn – Karin – Elise – May – Stefan – Berit – Torbjørn

Utgitt av

OPERAKLUBBEN
v/Berit Bøthun
Framnes terrasse 3A
0270 Oslo
Hjemmeside:
E-post:
Org.nr.:
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