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Richard Wagner Selskabet, København 
 

medlem af 
Richard Wagner Verband 

International 
 Den 10.juni 2008                                                                                      Nyhedsbrev nr. 3 - 2008 

 
Kære medlemmer 
Hermed følger efterårets program samt det første møde i januar 2009. 
Bemærk venligst, at vi har vedlagt 4 bilag. 
 
Onsdag den 24. september 2008 vil advokat Henrik Nebelong holde et foredrag om Richard Wagner og 
Mathilde Wesendonk. Kærlighedshistorien mellem de to inspirerede Wagner til ”Tristan og Isolde”.  
Henrik Nebelong gennemgår historien og fortæller, hvordan Richard Wagner udviklede den særlige 
”Tristan-stil” som et musikalsk billede på uopfyldt længsel. 
Vi skal endvidere høre de steder i 1. akt af ” Valkyrien”, hvor Wagner skrev små kodede hilsener til 
Mathilde i partituret. 
Endelig skal vi lytte til Wesendonk-sangene, som Mathilde skrev teksten til – nok noget af det smukkeste 
en ung kvinde har skrevet til sin elskede. 
Tilmelding til Helle Lessum senest den 17. september. 
 
Tirsdag den 21. oktober 2008 vil universitetslektor, cand. mag. Ph.D., Nila Parly tale om emnet ” Døden 
iscenesat”, en undersøgelse af hvordan døden vises i aktuelle Richard Wagner opsætninger sat op imod 
partiturernes anvisninger”. Nila Parly er også uddannet som sangerinde ved Roms musikkonservatorium 
Santa Cecilia. 
Hun har tidligere i Selskabet holdt et foredrag om ”Wagners kvindefigurer” på baggrund af sin Ph.D. 
afhandling ” Absolut Sang”, klang, køn og kvinderoller i Wagners værker. 
Tilmelding til Finn Elkjær senest den 14. oktober. 
 
Tirsdag den 11. november 2008 vil Giordano Bellincampi fortælle om sit arbejde som chef for Den 
jyske Opera. 
I august måned opførte Den jyske Opera ”Den flyvende Hollænder”, som mange af Selskabets 
medlemmer sikkert vil have oplevet. Bellincampi er også en fremragende dirigent, om dette hverv hører vi  
også noget om. 
Tilmelding til Kirsten Kühle senest den 4. november. 
 
Onsdag den 14. januar 2009 byder vi velkommen til Jørgen I. Jensen, der vil fortælle om ” Wagner og 
de tyske tænkere”. Dette bliver en aften omkring de store filosofiske tanker, der har inspireret Richard 
Wagner til sine operaer. 
Jørgen I Jensen vil komme ind på Feuerbach, Schopenhauer og Nietzsche og andres tanker, hvilket er 
relevant, da Richard Wagner jo har skrevet alle teksterne til sine operaer. Den filosofiske baggrund er 
spændende at få belyst i denne sammenhæng for at forstå baggrunden for hans inspiration. 
Jørgen I. Jensen er uddannet cand. teol. Han er kirkehistoriker og har arbejdet i mange år som lektor på 
Københavns Universitet. Desuden er han særdeles kyndig indenfor musik. Han har skrevet en række 
bøger. 
Tilmelding til Kirsten Kühle senest den 7. januar.  
 

Alle Selskabets arrangementer finder sted på biblioteket på Danasvej nr. 30 B 
Kl. 19.30 til 22.00 
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Selskabets nål. 
Nogle medlemmer har forhørt sig om man stadig hos Elisabeth Svenningsen kan købe Selskabets nål. 
Det kan man. En guldnål koster 350.- kr. samt beløb for forsendelse. 
Elisabeth har e-mail adresse: e.sven@privat.dk og telefonnummer: 5478 2420  

Bestellschein 2009 til festspillene i Bayreuth. 
Såfremt man hvert år har søgt om at kunne købe billetter til Festpillene i Bayreuth, vil man fra Kartenbüro 
automatisk få tilsendt en Bestellschein for 2009. 
Har man ikke søgt om billetter før, skal man sende et brev snarest muligt til: 
Kartenbüro 
Bayreuther Festspiele 
Postfach 10 02 62 
D-95402 Bayreuth 
Deutschland 
og anmode om at få tilsendt en Bestellschein til Festspillene i 2009, og samtidigt meddele, at man er 
medlem af Richard Wagner Verband, Kopenhagen, 
Denne udfyldes med ens ønsker og tilbagesendes til Kartenbüro. – og så må man regne med, at der går et 
vist antal år før man bliver ”udtrukket”. 
Det skal understreges, at man skal søge hvert år for ikke at falde ud af køen. 

  
Efter valg og konstituering er bestyrelsens sammensætning uændret: 
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- telefon:39 61 03 37, e-mail: kirsten.kyhle@adslhome.dk , 
adresse: Drosselvej 57 A, 1.mf. 2000 Frederiksberg. 
Helle Lessum - medlemssekretær- telefon: 43 90 68 94, 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”. 
Bilag:  
1) Referat fra generalforsamlingen. 
2) Peter Konwitschnys ” noter til Lohengrins koncept”, som Ann Petersen meget venligt har tilsendt 
Selskabet 
3) Kongres i Dresden i dagene 14.maj til og med 17. maj. 2009.  
4) Spørgeskema om billetter til Bayreuth. 
 
Med venlig operahilsen og god sommerferie 
På bestyrelsen vegne 
Leif Nielsen 
Formand 
 
Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen 


