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Generell informasjon 

Operaklubbens styre 2022/2023: 

Stefan Axelsson leder 

Karin Koch nestleder 

May Norheim kasserer 

Berit Bøthun sekretær 

Elise Soelberg styremedlem 

Petter Andreas Steen 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 (kr. 175,- for røkelaks, roastbeef eller brie samt kr. 195,- for reker) og vin (rød eller 

hvit – kr. 112,- pr. glass).  

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 Formidlings-senteret 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! For dem som ordner 

innlevering av kupongene på Norsk Tipping sin nettside, ordnes dette på «Profil». Hvis du leverer 

hos Tippekommisjonær, sier du fra når du leverer kupongen(e) at du vil støtte Operaklubben. Vårt 

organisasjonsnummer er 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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Elektra 

Lørdag 4. februar 2023 kl 1800. 

Hjertelig velkommen til den første OK-forestillingen i 2023. Det starter dramatisk med oppsetningen 

av Richard Strauss’ ELEKTRA. Vi regner med at det vil bli trangt om plassen for å høre orienteringen 

kl. 17:00 om denne produksjonen. Etter forestillingen gleder vi oss over å invitere dere alle over til 

Kvinten i Thon Hotel Opera, der vi skal få oppleve baryton og bass samt akkompagnatør underholde 

oss med utdrag fra Gluntarne. Det blir salg av smørbrød og drikke samt loddsalg før underholdningen 

starter. Vel møtt! 

Tekst og bilde nedenfor om ELEKTRA er hentet fra DNOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traume, tragedie, thriller og triumf 

Elektra dyrker sin døde far og drømmer om at broren skal komme hjem og drepe moren. Velkommen 

til et skikkelig familiedrama – der drømmen blir til en brutal og blodig virkelighet. 

Richard Strauss skrev denne korte og intense operaen i 1909 – kort tid etter at Freud ga ut sine bøker 

om det underbevisste, traumer og seksualitet. Den slo ned som en bombe i musikklivet og røsker 

fortsatt kraftig i oss.  

Teksten er av Hugo von Hofmannsthal – en dominerende stemme fra forrige århundreskiftes tyske 

ekspresjonisme. Selv om det er en gjendiktning av Sofokles’ klassiske greske tragedie, er 

Hofmannsthals Elektra helt unik.  

 

Enorm musikk  
På scenen står sterke stemmer; i graven lever et stort og vilt dyr av et orkester under ledelse av Petr 

Popelka.  

Elektra byr på hardtslående, høyspent musikk du ikke kan oppleve noe annet sted enn i operasalen.  

 

 

 

Foto: DNOB 
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Tandberg er tilbake  
Regissør Ole Anders Tandberg er kjent for suksesser både på teater- og operascener. De siste årene 

har han vunnet Hedda-prisen for ‘beste regi’ med Havboka, og høstet strålende kritikker, blant annet 

for Poppeas kroning, Rigoletto og Lady Macbeth fra Mtsensk ved Den Norske Opera & Ballett.  

 

Tandberg og hans kunstneriske team setter ofte handlingen et sted vi kjenner. Elektra får utspille seg 

ved et hus du sikkert har sett – det du går litt ekstra fort forbi – på vei hjem, en sen vinterkveld ... 

 

• Gratis introduksjon en time før forestilling 

• Premieresamtale 21. januar kl. 17 

 

 

 

  

Richard Strauss 
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Askepott 

Lørdag 18. FEBRUAR 2023 kl. 1800 

En festlig ballett som vi gleder oss til! Orientering, som vanlig, kl. 17:00. Igjen har vi gleden av å 

invitere medlemmene til Kvinten, der vi denne gang tar opp en tidligere tradisjon, nemlig å bli kjent 

med noen fra Operahøyskolens avgangsklasse. Det blir en sopran, en mezzo, en tenor og en baryton 

samt akkompagnatør. Dette pleier å være populært, så vi håper å se så mange som mulig av dere i 

Kvinten! 

 

Teksten nedenfor om ASKEPOTT er hentet fra DNOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feel-good-ballett for hele familien 
 

Eventyret om fattigjenta som blir prinsesse, levendegjøres av Nasjonalballetten. 

 

Denne eventyrballetten har imponerende dans, humor og stor musikk. I sentrum står drømmeren 

Askepott, som plages av stesøstrene sine, men er modig nok til å stå opp mot dem, og som drar på 

ball og forelsker seg hodestups i prinsen.  

 

Nasjonalballettens versjon er signert Ben Stevenson, og byr på en liten tvist: Rollene som Askepotts 

onde stesøstre danses av mannlige dansere. 

 

En fortelling som gir håp  
Det finnes flere enn 1500 versjoner av Askepott-historien verden over – og det er kanskje ikke så rart. 

Hvem håper vel ikke at noe uventet og fantastisk en dag skal skje? Ben Stevensons koreografi danses 

i balletthus i mange land. Han ønsket å skape en Askepott vi kan kjenne oss igjen i: «Trass i at mange 

ikke kan ta en piruett, vil de kjenne seg igjen i kjærlighet og mot», sa han.  

 

 

 

Foto: DNOB 
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Den store ballettkomponisten Sergej Prokofjev  
Etter den gedigne suksessen med Romeo og Julie, fikk Prokofjev i 1940 oppdraget å lage musikk til 

Askepott. Andre verdenskrig satte en stopper for planene, men i 1945 fikk den endelig sin urpremiere 

i Bolsjoj-teatret i Moskva. Selv sa han at han i musikken hadde forsøkt å fargelegge karakterene – 

den sarte og drømmende Askepott, den sky og underkuede faren, den onde stemoren, de egoistiske 

søstrene og den lidenskapelige unge prinsen – slik at tilhørerne skulle ta del i deres gleder og sorger.  

 

 

«En eventyrballett som har alt. Når alle feene gjør sine entreer, skifter det ene vakre bakteppet etter 

det andre. Kostymene glitrer som de skal i en eventyrballett, og de understreker og er med på å gi liv 

til de forskjellige karakterene.» (VG, 2010) 

 

 

 

 

 

  

Sergej Prokofjev 
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Fausts Fordømmelse 

Lørdag 1. april 2023 kl. 1800 

 
Denne konsertante fremførelsen dirigeres av vår nye musikksjef Edward Gardner, hvilket gjør det 

spesielt spennende. Vi regner med at det også her blir orientering kl. 17:00. Etterpå er det 

generalforsamling i Operaklubben i lokalet Kvarten i Thon Hotel Opera. Det vil bli servert bløtkake 

og kaffe/te. Se innkalling nedenfor. 

 

 

Teksten nedenfor om FAUSTS FORDØMMELSE er hentet fra DNOB. 

 

Djevelsk god musikk! 

Når Operaens nye musikksjef Edward Gardner tar Hector 

Berlioz’ Faust til Hovedscenen, er veien til helvete brolagt 

med djevelsk god musikk! En konsert med store korscener, 

filmatisk musikk – og norske og internasjonale solister i 

toppklasse. 

«Hvor kan jeg finne det livet mitt mangler?» spør Faust. Men 

vil han egentlig dø – eller vil han bare bli befridd fra 

ensomheten? Mefisto hører hans rop og tar ham med på en 

helvetes reise.  

 

En dramatisk legende  

Faust fordømmelse er ikke helt en opera, og ikke helt et oratorium. Komponisten beskrev den som en 

«dramatisk legende». Han hadde lenge beundret Goethes Faust. Der er Doktor Faust en antihelt, 

som blir sendt til himmelen. Men Berlioz viste ingen nåde for ham som solgte sjelen sin til fanden. I 

Fausts fordømmelse braker selve helvetet løs i orkestret. Det er syndig deilig.  

 

 

 

 

  

Foto: DNOB 

Hector Berlioz 
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Opplev den nye musikksjefen i aksjon  

Operaens nye musikksjef fra 2024, Edward Gardner, leder an – som dirigent for et stort ensemble. 

Sammen lar de musikken fortelle historien om en av de sterkeste mytene fra vår sivilisasjon.  

 

 

  

Foto: DNOB 
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Maskeballet 

Lørdag 29. april 2023 kl. 1800 

 
Verdis nydelige, men tragiske opera, avslutter Operaklubbens sesong 2022/2023. Orientering kl. 

17:00. Vi inviterer deretter til en hyggelig avslutning med Operagutta, bestående av to tenorer og en 

baryton samt akkompagnatør. Dette ble en virkelig fin avslutning av sesongen i fjor, og det blir det 

garantert også i år!  

 

Teksten nedenfor om MASKEBALLET er hentet fra DNOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mord på dansegulvet 

Kong Gustav elsker sin bestevenns kone, Amelia, men må betale dyrt for kjærligheten. Maskeballet 

er blant Verdis vakreste, men også mest politiske operaer. Opplev den i tradisjonelle kostymer og 

maritime scenebilder inspirert av skandinavisk sjøfart. 

Når makt, politikk og kjærlighet kolliderer, kan resultatet være fatalt. Det fikk Kong Gustav III av 

Sverige smertelig erfare, da han 16. mars 1792 ble skutt av kaptein Anckarström under en maskerade 

i Stockholmsoperaen.  

 

Verdis opera handler om denne dramatiske hendelsen i verdenshistorien, og hva som ledet opp til den. 

Liker du viktorianske kjoler, store korscener og klassisk scenografi med maritime scenebilder, er dette 

forestillingen for deg!  

 

 

 

Foto: DNOB 
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Verdis store kjærlighetsduett  

Operaen har blitt kalt «Verdis Tristan og Isolde» og inneholder kanskje den vakreste duetten den 

italienske operamesteren skrev – der Amelia og Gustav erklærer sin kjærlighet til hverandre.  

På scenen står et topplag av solister, med Marita Sølberg som Amelia, Matteo Lippi som Kong Gustav 

og Yngve Søberg som Kaptein Anckarström. Operaens kommende musikksjef, Edward Gardner, har 

den musikalske ledelsen.  

 

En historie om sensur  

Å drepe en konge på scenen var radikalt og utenkelig i Italia på 1850-tallet. Da Verdis opera hadde 

sin premiere i Roma i 1859, var handlingen derfor flyttet til Boston på 1600-tallet, med en guvernør 

i stedet for en konge.  

Vi spiller den opprinnelige versjonen, der handlingen foregår i Stockholm.  

Gratis introduksjon en time før forestilling  

 

Samproduksjon med Det Kongelige Teater, København  

 

  

Giuseppe Verdi 
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Operaturkomitéen 

Planlagte turer 2022/2023 

16.04.-04.04.2023 Italia m/Palermo (NORMA), Bari (ATTILA) og Sorrento 

(VALKYRIEN m/bl.a. Jonas Kaufmann i Napoli). 

29.07.-02.08.2023 Skäret i Sverige m/RIGOLETTO og Läckö Slott m/MACBETH. 

Oktober 2023 Dresden/Praha. Datoer blir kjent så snart vi har fått vite pro-

grammet. 

22.11-27.11.2023 Hamburg m/RIGOLETTO med vår egen Yngve Søberg i hoved-

rollen. Kielerfergen til Kiel, buss til hotellet i Hamburg og retur 

med fly. 

 

Vi kommer tilbake med invitasjoner til de tre sistnevnte turene. 
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Valgkomiteen 

 

 

Fra Valgkomitéen 

 

Til medlemmene: 

 

Operaklubben har generalforsamling i Kvarten, Thon Hotel Opera, etter den konsertante 

oppførelsen av FAUSTS FORDØMMELSE, lørdag, 1. april 2023. Følgende verv står på valg 

i 2022: 

 

1 styremedlem for 2 år 

2 styremedlemmer for 1 år 

 

I tillegg skal det velges to revisorer. 

 

Eventuelle henvendelser stilles til: 

 

Valgkomitéen, Operaklubben 

c/o Berit Bøthun 

Framnes terrasse 3 A 

0270 OSLO 

Oslo, februar 2023 

VALGKOMITÉEN 

 

Sigurd Moe Hetland     Liv M. Lind     Terje Bjøro 
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GENERALFORSAMLING 

 

 

 

  

INNKALLELSE TILGENERALFORSAMLING 2022 

OPERAKLUBBEN – Org.nr. 996 330 508 

Det innkalles herved til generalforsamling i Operaklubben i Kvarten, Thon Hotel Opera, lørdag, 1. 

april 2023, kl. 21:00, etter den konsertante fremføringen av FAUSTS FORDØMMELSE. 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.  

 

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: 1 styremedlem for 2 år 

    2 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, januar 2023 
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Årsberetning 

ÅRSBERETNING 2022 FOR OPERAKLUBBEN 

Følgende står nå på valg: 

Leder:   Stefan Axelsson  Ikke på valg 

Nestleder:  Karin Koch   På valg for 2 år 

Kasserer:  May Norheim  Ikke på valg 

Sekretær:  Berit Bøthun   På valg for 1 år 

Styremedlem: Elise Soelberg  På valg for 1 år 

Styremedlem: Torbjørn Andal  Ikke på valg 

Styremedlem: Petter Andreas Steen Ikke på valg 

 

Revisorer:  Trygve Fjeldstad  På valg for 1 år 

   Inger Egtvedt  På valg for 1 år 
 

Valgkomité:  Sigurd Hetland Moe På valg for 1 år 

   Liv Lind   På valg for 1 år 

   Terje Bjøro   På valg for 1 år 
 

Operaklubben er representert i Operaturkomitéen ved Berit Bøthun. 

 

Medlemstall: 

Ved sesongstart 21. september 2019 hadde Operaklubben 316 medlemmer, mot 246 med-

lemmer inneværende sesong. Styret mener det er flere grunner til denne tilbakegangen og 

håper medlemstallet vil øke igjen kommende sesong, 2023/2024. 

 

Styremøter: 

Det ble i 2022 avholdt 5 styremøter, i tillegg har styret vært i løpende kontakt via telefon 

og e-post. 

 

Turer: 

Operaturkomitéen har i 2022 arrangert følgende turer: 

8 – 16.05.2022: Roma/Stresa (m/Milano). Fulltegnet m/30 personer. 

22 – 27.06.2022: Sirmione/Verona. Opprinnelig fulltegnet m/30 personer. 

12 – 17.10.2022: Verdi Operafestival i Parma. Fulltegnet m/30 personer. 

12.11.2022:  Dagstur til Ringsakeroperaen. 25 stk., 5 plasser ledig. 

12 – 16.12.2022: Berlin. Overtegnet m/2 personer, 32 totalt. 
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Operaturkomiteen forsøker alltid å arrangere turer i Norge for å støtte norske sangere, 

dessverre med svært lite hell. I 2022 inviterte vi til både Stjørdal/Trondhjem og 

Nordfjordeid, med en oppslutning på ca. 8 medlemmer på hver av turene, slik at disse 

måtte avlyses, noe Operaturkomiteen sterkt beklager. 

 

Gaver: 

Det har ikke vært noen form for gaver i 2022. 

 

Forestillinger / Arrangementer: 

ONEGIN – Lørdag, 30. april 2022, kl. 18:00. 

Etterfulgt av generalforsamling i lokalet Kvarten, Thon Hotel Opera. 

 

Det var ingen abonnementsforestillinger våren 2022, men medlemmene ble anmodet om 

å kjøpe billett til forestillingen ONEGIN med etterfølgende generalforsamling. 

 

PARSIFAL – Lørdag, 27. august 2022, kl. 18:00 

Konsertant oppføring. Intet etter-arrangement. 

 

THE LISTENERS – Lørdag, 1. oktober 2022, kl. 18:00 

Sopran og tenor med akkompagnatør underholdt på Kvinten etter forestillingen. 

 

JULEKONSERT – Torsdag, 24. november 2022, kl. 18:00 

Konserten fant sted i Operaen på 1. balkong, der balkong-konsertene tidligere fant sted. 

Middag, hovedrett og dessert, ble servert i opera-restauranten Sanguin. Det gjøres 

oppmerksom på at Kvinten dessverre ved en misforståelse fra Thon Hotel Operas side, 

var lovet bort til en annen kunde, og det ble derfor besluttet å ha både konsert og 

matservering i Operaen. 

 

CZARDASFYRSTINNEN – Lørdag, 17. desember 2022, kl. 18:00 

Intet etter-arrangement så nært opp til jul. 
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Vi ønsker alle våre medlemmer 

ALT GODT FOR DET NYE ÅR! 

 

 

Operaklubbens styre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre 

Karin – Elise – May – Stefan – Berit – Torbjørn 

(Petter Andreas var ikke til stede da bildet ble tatt) 
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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 

http://www.operaklubben.org/
mailto:post@operaklubben.org

