Richard Wagner Selskabet, København
medlem af
Richard Wagner Verband
International
Den 10. juni 2007

Nyhedsbrev nr. 4. - 2007

Kære medlemmer
I nyhedsbrevet kan I læse om efterårets arrangementer og noget om næste års Internationale Richard
Wagner kongres, der afholdes i Geneve.
” Instruktørens arbejde” ved instruktør Klaus Hoffmeyer.
Onsdag den 19. september 2007, kl. 19.30 – 22.00 på biblioteket på Danasvej 30B.
De fleste af os glemmer aldrig ”Århus Ringen”. For nogen har det været deres første ring, og det er blevet
sagt, at den første Ring bestemt er den bedste.
Det vil vi nok høre mere om, men også hvordan man bliver instruktør, instruktørens arbejdsområde. Hvad
kan man tillade sig som instruktør? m.m..
Det bliver bestemt meget spændende
NB
Selskabets revisor Christian Ahlefeldt har desværre sagt sit job op. Da vi ikke kan undvære en revisor i
Selskabet indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i h.t. vedtægternes § 4.8 onsdag den
19. september 2007 kl 19.15 på Biblioteket på Danasvej 30B med det ene punkt på dagsordenen: valg af
revisor.
Bestyrelsen foreslår registreret revisor Kirsten Nielsen, Lyngby, valgt som revisor.
Tilmelding til generalforsamling og ” Instruktørens arbejde” til Kirsten Kühle senest den 10. sept. 07.
” God kunst/dårlig kunst i musikkens verden”
Onsdag den 24. oktober 2007, kl. 19.30 – 22.00 på biblioteket på Danasvej 30B.
”Alle kan sikkert nikke genkendende til følgende: Man har fået billetter til en koncert, en operette eller en
populær opera, - man lader sig indfange af den gode musik/fortælling, bliver beriget og berørt.
Dagen efter læser man avisernes " musiksmagsdommere " forkaste og nedvurdere den musik,
der var forrige aftens store personlige musikalske oplevelse. Og så er det man kan undre sig og spørge:
- Hvad vil det sige, at noget musik er kunst og andet ikke?
- Er det kun smag og behag, der er forskellig, eller er der andre mere objektive kriterier,
der bestemmer, om et stykke musik er godt eller dårligt?
- Er klassisk musik automatisk større kunst end popmusik på den danske hitliste?
- Hvordan kan man som menigmand nå frem til at skelne god musik fra dårlig?
Disse samt andre relevante spørgsmål vil blive belyst af aftenens foredragsholder
docent Peter Wang, Nordjysk Musikkonservatorium, der er en kendt og skattet gæst i Richard Wagner
Selskabets regi.”
Tilmelding til Helle Lessum senest den 15. oktober 2007.
Sangaften med Andrea Pellegrini (stipendiat i 2006) og Jacob Bloch Jespersen (stipendiat i 2007).
Mandag den 12. november 2007, kl 19.30 -21.30 i Menighedshuset, Pile Alle 3, Frederiksberg.
Vore 2 stipendiater vil fortælle om det at være stipendiat i Bayreuth, og de vil synge en række dejlige
arier med klaverledsagelse.
Bemærk, at Andrea Pellegrini lige har fået en Reumert talentpris – et stort til lykke med det.
Det bliver uden tvivl en dejlig musikaften.
Ikke medlemmer skal være meget velkomne. Entre for ikke medlemmer er 50.- kr., som betales ved
indgangen.
Tilmelding til Leif Nielsen senest den 3. november 2007.

Richard Wagner Selskabet, København
International Richard Wagner Kongres 2008 bliver afholdt i Genéve i dagene 1. til og med 4. maj
Kort kan programmet beskrives:
Kongresgebyr CHF 125
Den 1. maj, kongresåbning og koncert CHF 90
Den 2. maj, forskellige udflugter CHF 45 (også billigere og dyre) og om aftenen Lohengrin, 7 priser –
middelpris CHF 129
Buffet efter Lohengrin CHF 75
Den 3. maj, forskellige udflugter CHF 45 – ligesom den 2. maj. Koncert i katedralen St-Pierre middelpris
CHF 45, derefter Abendessen CHF 45
Den 4. maj, koncert i Victoria Hall CHF 25 eller 35, Hotel Président Wilson, afslutningsmiddag CHF 90,
Hoteller er der flere af: Et dobbeltværelse på det dyreste koster CHF 600 og på det billigste CHF 190 (for
2 personer) og endelig er der rejseudgifter.
Interesserede, der vil deltage i kongressen (og som ikke allerede har et kongresprogram) bedes snarest og
inden den 15.juli give Leif Nielsen besked, som da vil fremsende et program.
Vi kunne i begyndelsen af september samles en aften og gennemgå programmet, hvis der er interesse
derfor.
Bestyrelsen:
Leif Nielsen – formand – telefon: 36 75 59 00, e-mail: kirsleif@post6.tele.dk,
adresse: Baunedammen 38, 2605 Brøndby
Finn Elkjær Larsen – næstformand - telefon 39 90 10 48, e-mail: finn@elkjaer.eu,
adresse: Hegelsvej 28, 2920 Charlottenlund.
Henrik Olsen – kasserer– telefon: 20 87 14 11, e-mail: henrik@olsen.mail.dk,
adresse: Lindegårdsvej 10, Kværkeby, 4100 Ringsted.
Margit Baldvinsson – bestyrelsessekretær – telefon: 39 29 39 02, e-mail: mbaldvinsson@hotmail.com
adresse: Strandvejen 71 B, 3. th. 2100 København Ø
Kirsten Kühle – medlemssekretær-, e-mail: kirsten.kyhle@adslhome.dk ,adresse: Drosselvej 57 A, 1.mf.
2000 Frederiksberg
Helle Lessum - medlemssekretær-, e-mail: jrchbl@tiscali.dk., adresse: Søagervej 18, 2670 Greve
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”.
Alle medlemmer ønskes en god sommer.
Bestyrelsen håber, at se rigtig mange medlemmer til efterårets arrangementer.
Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne
Leif Nielsen
Formand
Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen

