
                                                                                                                                           

Richard Wagner Selskabet, København

medlem af
Richard Wagner Verband

International

Den 31. januar 2007
                                                                                                     Nyhedsbrev nr. 1.  2007

Alle vore medlemmer ønskes et   Godt nytår.

I anledning af, at vi har vedlagt indbetalingskort vedr. kontingent 2007, sendes dette nyhedsbrev til alle
medlemmer.

Selskabets hjemmeside har adressen ” www.richardwagner.dk”
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene og der er også links til andre musikselskaber m.m.
Selskabets e-mail adresse er:” selskabet@richardwagner.dk

Nye medlemmer, som ikke har givet Selskabet deres e-mail adresse, bedes venligst sende denne til :
selskabet@richardwagner.dk

Kontingent for 2007
Kontingent for 2007 bedes venligst være indbetalt senest den 28. februar 2007.
Kontingentet er uændret 350.- kr. for et par og 225.- kr. for en enlig.
Beløbet kan indbetales direkte til Selskabets bankkonto nr: reg.nr. 4515 , konto nr: 775 5813 eller på
vedlagte indbetalingskort til konto 897 48127, Richard Wagner selskabet, København v/ Henrik Olsen,
Lindegårdsvej 10, Kværkeby, 4100 Ringsted.

” Sang er en aggressiv handling”  ved sangpædagog Susanna Eken
Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.30 til 22.00 på Biblioteket på Danasvej 30B
Susanna Eken siger:” Sang er en forarbejdet spontanitet. Så tæt på stemmens natur som muligt. Sangeren
skal kunne rumme alt fra gråd til latter og alle nuancerne midt imellem”.
Susanna Eken vil fortælle om sit arbejde med en række berømte nordiske operasangere, som vender
tilbage til hende for at finde deres egen stemme.
Bestyrelsen har fundet Susanna Ekens arbejde med uddannelse af operasangere meget spændende.
Tilmelding kan foretages til Margit Baldvinsson indtil den 1. marts 2007

Selskabets generalforsamling afholdes den 12. april 2007 på Biblioteket på Danasvej,
I forbindelse med generalforsamlingen har vi formået forskningsbibliotekar ved Det Kongelige
Bibliotek Willy Dähnhardt  til at holde et foredrag om Weimar.
Nærmere herom vil følge.

Kalender
Den 20. marts 2007 – ”Sang er en aggressiv handling” ved Susanna Eken. Tilmelding senest 1/3
Den 12. april 2007  -  Generalforsamling, og foredrag om Weimar.
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Nyt Wagnertidsskrift
Barry Millington og Stuart Spencer, 2 kendte Wagner eksperter,
skal udgive en ny Wagner tidsskrift.
Den hedder ”The Wagner journal”. Tidsskriften vil udkomme 3 gange om året med
begyndelse i marts 2007 og koste 52 pund per år.
Tolv andre fremstående Wagner forskere er tilknyttet redaktionen

Barry Millington skriver sammenfatningsvis:

Here is a summary of what we plan to offer in the Wagner Journal:
• in-depth discussion of  Wagner and his music
• focus on Wagner in performance
• new translations of significant articles from German-language publications
• detailed listings of new and forthcoming books, CDs and DVDs

Hvis der er medlemmer der er interesserede i at abonnere, kan de skrive til:
The Administrator thewagnerjournal@btinternet.com
The Wagner Journal
PO Box 57714
London NW11 1DL
England

Barry Millington holder foredrag for os om Lohengrin den 5. februar. Se tidligere Nyhedsbrev.
Der er stadig pladser. Tilmelding til Ann Terkelsen.

Bestyrelsen:
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, e-mail: selskabet@richardwagner.dk,
adresse: Trudeslund 15, 3460 Birkerød.
Anni Juul – medlemssekretær – telefon: 45 53 51 68, e-mail: selskabet@richardwagner.dk,
adresse: Biskops Svanes vej 40, 3460 Birkerød
Margit Baldvinsson – bestyrelsessekretær – telefon: 39 29 39 02, e-mail: mbaldvinsson@hotmail.com
adresse: Strandvejen 71 B, 3. th. 2100 København Ø
Henrik Olsen – kasserer – telefon: 20 87 14 11, e-mail: henrik@olsen.mail.dk,
adresse: Lindegårdsvej 10, Kværkeby, 4100 Ringsted.

Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne
Leif Nielsen
Formand

Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen
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