Richard Wagner Selskabet, København
medlem af
Richard Wagner Verband
International

Den 3. maj 2006

Nyhedsbrev nr. 3. 2006

Kære musikvenner.

Efter en veloverstået generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Leif Nielsen – formand – telefon 36 75 59 00, e-mail: kirsleif@post6.tele.dk,
adresse: Baunedammen 38, 2605 Brøndby
Ann Terkelsen – næstformand – telefon: 45 82 05 32
Anni Juul – medlemssekretær – telefon: 45 81 51 68
Margit Baldvinsson – bestyrelsessekretær – telefon: 39 29 39 02
Henrik Olsen – kasserer – telefon: 57 53 42 11

Selskabet hjemmeside har adressen ” www.richardwagner.dk”
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene og der er også links til andre musikselskaber.
Selskabets e-mail adresse er:” selskabet@richardwagner.dk
Vi vedlægger referat fra generalforsamlingen samt de nye vedtægter.
Til medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen, sendes med nyhedsbrevet referatet og de nye vedtægter.
Jeres e-mail adresser.
Bestyrelsen modtager stadig gerne jeres e-mail adresser, således at så mange som muligt kan modtage
vore nyhedsbreve på en hurtig og billig måde. I bedes anvende Selskabets e-mail adresse:
selskabet@richardwagner.dk til at tilmelde jer.
Manglende kontingentindbetalinger.
Nogle få medlemmer har ikke betalt kontingent for 2006, som for et par er 350.- kr. og for en enkelt
225.- kr. Vi vedlægger et giroindbetalingskort til de, der ikke har indbetalt kontingent endnu.
Mest for nye medlemmer.
Hvis man ønsker at kunne bestille billetter til Festspillene i Bayreuth, skal man først skrive efter en
bestillingsseddel ( Bestellschein 2007) hos: Bayreuther Festspiele, Kartenbüro, Postfach 10 02 62,
D-95402 Bayreuth og gøre opmærksom på, at man er medlem af Richard Wagner Selskabet, København.
Har man ikke fået en Bestellschein indtil midten af september, kan man rykke ved at ringe til Kartenbüro
på telefon nr. 0049 921 78 78 0
Fik man en Bestellschein til festspillene i 2006, vil sedlen for 2007 komme automatisk.

Richard Wagner Selskabet, København

Nordisk samarbejde
Til orientering for medlemmerne kan vi oplyse, at i november måned 2005 deltog Margit Baldvinsson og
Ann Terkelsen i et møde for de Nordiske Wagner Selskaber i Helsinki. Der kom deltagere fra Sverige,
Finland, Estland og Letland. Her knyttede vi kontakter til disse lande, således at 15 fra det finske Wagner
Selskab( Suomen Wagner-Seura Ry ) kommer til Ringen i København begyndende med den 2. maj,
ligeledes kommer en gruppe fra det islandske Wagner Selskab( Richard Wagner Félagid Islandi) og hører
Ringen, som begynder den 16. maj.

Billetter til og spisning efter Lohengrin den 21. januar.
Bestyrelsen arbejder på at kunne købe 40 billetter – så gode som mulige – til Lohengrin søndag den 21.
januar 2007, hvor forestillingen begynder kl. 15.00.
Efter forestillingen har vi formået Operaens restaurant til at arrangere en middag for Selskabets
medlemmer.
Interesserede i dette arrangement bedes allerede nu meddele dette til Anni Juul, enten på mail – se venligst
Selskabets mail-adresse ovenfor, eller på telefon til Anni, eller sende et par ord om, at I vil forhånds
tilmelde jer til adressen : Anni Juul, Biskop Svanes Vej 40, 3460 Birkerød.
Hvis I skriver til Anni, bedes I også skrive jeres telefonnummer.
Alle, der tilmelder sig dette arrangement, vil få besked inden billetsalget starter.

Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne
Leif Nielsen
Formand

Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming og Mogens Bang
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