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Ord fra lederen
Vi har hatt en lang periode med variert adgang som publikum til å se forestillinger på
Operaen i Oslo, men nå – endelig – kan salene igjen åpnes opp uten antalls- eller plassbegrensninger. Dette er vi svært glade for!
Vi ser frem til en uforstyrret sesong ved DNO&B fra august 2022 og fremover. Da blir
det igjen aktivitet i Operaklubben med abonnementsforestillinger og etterfølgende
medlemssamlinger med underholdning på Thon Hotel Opera.
Vi begynner forsiktig med en medlemssamling med generalforsamling etter den meget
vakre balletten ONEGIN lørdag 30. april 2022, antagelig i lokalet Kvarten i Thon Hotel
Opera. I forbindelse med generalforsamlingen har vi invitert operasjef Randi Stene, og
håper hun har anledning til å komme for å orientere oss om hva som vil skje i sesongen
2022/2023 ved DNO&B. Forestillingen varer i 2 timer og 50 minutter, hvilket gjør at
Randi Stene eventuelt vil starte ca. kl. 21:30. Da skulle det blir rikelig tid til å kjøpe
seg et glass vin eller lignende i baren. Operaklubben spanderer kake, som vanlig.
Hjertelig VELKOMMEN!
Stefan Axelsson
Leder Operaklubben
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Generelle opplysninger:
Operaklubbens styre 2020/2021:
Stefan Axelsson
Karin Koch
Berit Bøthun
May Norheim
Elise Soelberg
Torbjørn Andal

leder
nestleder
sekretær
kasserer
styremedlem
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 og vin (rød eller hvit). Når det gjelder priser, må vi få lov til å komme tilbake til dette.
Operaklubbens medlemmer får 10% rabatt på de fleste varer som selges i Operabutikken i Operaens
foajé.
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!
NB! Da noen av våre medlemmer kanskje hadde kjøpt billetter til JENUFA, idet vi trodde vi skulle
klart å ha generalforsamling etter JENUFA lørdag 19. mars, har vi kontaktet Operaen og fått bekreftet
at disse billettene kan byttes til ONEGIN 30. april. De som ønsker å bytte, kan ta kontakt med DNOB
og oppgi ordrenummer eller sete/ rad.
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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

Nytt fra Operaklubben, våren 2022

OBS

OBS

-s3-

Fra Valgkomitéen

Nytt fra Operaklubben, våren 2022

-s4-

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2021
Operaklubben, Org.nr. 996 330 508
Det innkalles herved til generalforsamling i Operaklubben i Kvarten, Thon Hotel Opera, lørdag 30.
april 2022 kl. 21:30, etter ONEGIN. Ifølge Operaklubbens Vedtekter, paragraf 3, skal alle saker som
ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftlig og være styret i hende senest 3 – tre – uker
på forhånd. Grunnet korona-pandemien har det nåværende styre sittet utover sin periode og frem til
30. april 2022.
DAGSORDEN:
1.

Konstituering

2.

Beretning

3.

Regnskap og revisorrapport

4.

Styrets forslag

5.

Innkomne forslag

6.

Fastsettelse av
a) Kontingent
b) Styrets godtgjørelse

7.

Valg:
I år skal velges:

Styreleder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
3 styremedlemmer for 1 år

I tillegg velges:

2 revisorer for 1 år
3 medlemmer til valgkomité for 1 år

Årsberetning følger vedlagt. Regnskap vil bli fremlagt på generalforsamlingen.
Operaklubbens styre - Oslo, februar 2022
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ÅRSBERETNING 2021 FOR OPERAKLUBBEN
På bakgrunn av korona-situasjonen beholdt samtlige i styret sine verv, bortsett fra Bjørn Øgaard som
trakk seg i 2020. Følgende står derfor nå på valg:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Stefan Axelsson
Karin Koch
May Norheim
Berit Bøthun
Elise Soelberg
Torbjørn Andal
Nytt medlem

På valg for 2 år
På valg for 1 år
På valg for 1 år
På valg for 1 år
På valg for 2 år
På valg for 2 år
På valg for 2 år

Revisorer:

Trygve Fjeldstad
Inger Egtvedt

På valg for 1 år
På valg for 1 år

Valgkomité:

Arnfin Haavik
Inger Hoel Krabberød
Sigmund Jaang

På valg for 1 år
På valg for 1 år
På valg for 1 år

Operaklubben er representert i Operaturkomitéen ved Berit Bøthun.

Medlemstall:
Ved sesongstart 21. september 2019 hadde Operaklubben 320 medlemmer, mot 337 medlemmer
forrige sesong. Operaen har etter dette ikke hatt noe abonnement for våre medlemmer grunnet pandemien.

Styremøter:
Det ble i 2021 kun avholdt ett styremøte grunnet pandemien, men styret var i løpende kontakt via
telefon og data.

Turer:
Operaturkomitéen arrangerte en dagstur ultimo november 2021 til JEGERBRUDEN i Brumunddal.
Ut over dette har man, som følge av pandemien, dessverre ikke kunnet arrangere noen turer i
2020/2021.

Gaver:
Det har naturlig nok ikke vært utdeling av mange gaver eller blomster idet det ikke har vært noen
arrangementer i 2020/2021, men vår fantastiske pianist og akkompagnatør, tidligere dekan ved Operahøyskolen, Tore Dingstad, fylte 70 år og ble i den anledning gitt en stor blomsterbukett.

Forestillinger / Arrangementer:
Ingen forestillinger eller arrangementer i løpet av 2020/2021 grunnet pandemien.
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Vi ønsker alle våre medlemmer
ALT GODT FOR DET NYE ÅRET!
OPERAKLUBBENS STYRE

Fra venstre

Karin – Elise – May – Stefan – Berit – Torbjørn
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Utgitt av
OPERAKLUBBEN
v/Berit Bøthun
Framnes terrasse 3A
0270 Oslo
Hjemmeside:

www.operaklubben.org

E-post:

post@operaklubben.org

Org.nr.:

996 330 508

Nytt fra Operaklubben, våren 2022

-s8-

