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Richard Wagner Selskabet, København 
 

medlem af 
Richard Wagner Verband 

 
 

International 
 Den 16 januar 2009                                                                                      Nyhedsbrev nr. 1 - 2009 

 
Kære medlemmer 
I ønskes alle et godt nytår 2009. Bestyrelsen glæder sig til at være sammen med jer ved vore 
arrangementer i det nye år.  
Nedenfor kan I se det foreløbige program for foråret. 
 

Kalender: 
Onsdag den 11. februar 2009: Stig Fogh Andersen.: Om ”Tristan og Isolde”. 
Fredag den 17. april 2009: Generalforsamling.   
Søndag den 7. juni 2009: Tristan og Isolde. Arrangement i Operaen Tilmelding er afsluttet, dog har 
Selskabet endnu 2 billetter til salg jf. nedenfor. 
 
Onsdag den 11. februar 2009 vil kongelig kammersanger Stig Fogh Andersen fortælle Selskabets 
medlemmer om sin nye opsætning af Tristan og Isolde på Operaen. 
Tristan og Isolde har premiere den 10. maj 2009. 
Vi vil også komme til at høre om de bagved liggende myter om Tristan og Isolde. 
Stig Fogh Andersen debuterede som instruktør på den Kongelige Opera med Bent Lorentzens opera Kain 
og Abel i september 2007. Af andre iscenesættelser kan nævnes Ragnarok på Den Ny Opera i Esbjerg i 
2008. 
Alle, der skal høre operaen Tristan og Isolde til foråret, bør deltage i dette møde.  
Tilmelding til Leif Nielsen senest den 4. februar. 
 
Selskabets ordinære generalforsamling finder sted fredag den 17. april 2009, kl. 19.30 
Nærmere herom senere. 
 

Alle Selskabets arrangementer finder sted på biblioteket på Danasvej nr. 30 B 
Kl. 19.30 til 22.00 
 
Til Tristan og Isolde på Operaen den 7. juni 2009 kl. 15.00 har Selskabet 2 billetter til salg.  
Prisen for 1 billet er 593.- kr. Såfremt man også ønsker at deltage i den efterfølgende middag er prisen 
1.018.- kr. 
Henvendelser herom til Margit Baldvinsson. 
 
Kontingent for 2009 
Kontingentet for 2009 andrager for et par 350.- kr. og for en enlig 225.- kr. Kontingentet er uændret fra 
sidste år. Kontingentet kan indbetales direkte til Selskabets bankkonto nr. : reg.nr. 4515 kontonummer 
0007755813. 
Indbetalingskort er fremsendt via e-mail direkte til de medlemmer, der har e-mail. 
Til de medlemmer, der ikke har e-mail, er der med dette nyhedsbrev vedlagt et indbetalingskort. 
Kontingentet bedes være Selskabet i hænde senest den 28. februar 2009 
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Lodtrækning om 2 billetter til Nibelungens Ring i dagene 7. til og med 12. august 2009 ved 
Festspillene i Bayreuth. 
2 billetter skal forstås som 2 billetter til alle 4 forestillinger. Et medlem kan ønske 1 billet til den samlede 
Ring. Et par kan ønske 2 billetter til den samlede Ring. 
Vi har valgt at bestille pladser lidt tilbage i salen af hensyn til prisen, som for de 8 billetter/ eller 2 gange 4 
billetter er 10.584 kr.  resp. 5.292 kr. 
Billetterne er på række 24 plads 12 og 13. 
Bestyrelsen trækker lod blandt de medlemmer, som ønsker at komme til Bayreuth. 
Har man tidligere vundet billetter skal der gå 5 år, før man igen kan være med i lodtrækningen. 
Nye medlemmer skal have været medlem i fulde 2 år for at kunne deltage. 
Spørgsmål om disse billetter besvares gerne af Leif Nielsen 
Ønsket om at deltage i lodtrækningen skal være Leif Nielsen i hænde senest 31. januar 2009. 
 
Konklusion på medlemsundersøgelsen fra juli 2008 om interessen for billetter til Festspillene i 
Bayreuth. 
Af ca. 250 medlemmer deltog 20 i undersøgelsen. 
Svarene på de forskellige spørgsmål var meget blandede. 
Dog var der størst enighed omkring spørgsmålet, om medlemmerne ønskede billetter til flere 
forestillinger. 13 svarede 2 eller flere forestillinger, og 1 at det var lige meget. 
Vedrørende spørgsmålet om billetprisen ønskede 5 billigere billetter, 4 svarede, at det var uden betydning, 
og en svarede både og. 
Vedrørende yderligere detaljer i den samlede undersøgelse vender vi tilbage med disse på 
generalforsamlingen. 
 
 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: Dr. Tværgade 23.3 sal, 1302 København K 
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”. 
Med venlig operahilsen  
På bestyrelsen vegne 
Leif Nielsen 
Formand 
 
Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen 

 


