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Kære medlemmer!
Siden sidst:
Torsdag den 8. marts 2012 havde Selskabet fornøjelsen af at få besøg af Linda Watson og Poul Elming.
Haandværkerforeningen lagde lokaler til dette 2-timers møde med et par verdensstjerner, der åbent og
ærligt fortalte om den netop lancerede DVD med Parsifal - optaget i 1998. Ca. 80 tilhørere lyttede og så
engageret udpluk fra DVD'en, samt nød solisternes meget morsomme kommentarer dertil. Nogle fik
endda en autograf. En rigtig vellykket eftermiddag.

Mandag den 19. marts 2012 holdt Henrik Nebelong et direkte og tydeligt - underfundigt - foredrag om
operaen Parsifal, der havde premiere kort tid efter. Flere forskellige indgangsvinkler og indtryk blev de
ca. 70 tilhørere til del. Jo, operaen har rigtig meget at byde på.

Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang, Stig Andersen og Tina Kiberg
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Lørdag den 24. marts 2012 underholdt Selskabets stipendiat fra 2011 dirigenten Christian Kluxen i en
velbesøgt
Øregårdssal på
Gentofte
Bibliotek. Ved
hjælp af et
pædagogisk
rigtig godt
opsat slideshow
fik publikum et
udmærket
indtryk af en
dirigents liv og
virke.
Herudover
fortalte
Christian om sit
ophold i Bayreuth, som havde været både
tankevækkende, givende og sjovt. Men ikke mindst
underholdt han på tværfløjte sammen med Isabella
Hübener, ligeledes tværfløjte, og pianisten Jesper
Gram Petersen med flere Bach-satser transkriberet
fra violiner til fløjter. Det var en stor fornøjelse at
lytte til. Knap 70 tilhørere havde fundet vej til
Gentofte.
Onsdag den 18. april 2012 holdt Selskabet sin ordinære generalforsamling på Frederiksberg. Ca. 75
medlemmer var mødt op. Nye medlemmer i bestyrelsen blev Kirsten Nielsen og Helle Giersing. Ny
revisorsuppleant blev Poul Larsen. Formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen findes
under fanen nyhedsbreve og er tidligere udsendt. Stor tak skal lyde til de afgåede medlemmer af
bestyrelsen Margit Baldvinsson og Henrik Olsen. Begge har dog lovet at stå bestyrelsen bi ved løsning
af udvalgte opgaver.
Grundet sygdom er Peter Wegerslev udtrådt af bestyrelsen mandag den 13. august 2012. Bestyrelsen
siger tak for hans store indsats og ønsker god bedring og fremgang.
Fra torsdag den 17. til søndag den 20. maj 2012 afholdt det internationale Richard Wagner Selskab,
som Selskabet er medlem af, den årlige Internationale Richard Wagner Kongres i Prag. Med en tjekkisk
præget velkomstkoncert i Judas og Tadeuskirken blev der budt velkommen til kongressen. Bagefter var
der arrangeret sejltur med middag på floden Moldau. Flere gange sejledes igennem sluser, og
Karlsbroen blev set nedefra et par gange. Fredagens delegeretmøde forløb rigtig fornuftigt. Det danske
Selskabs input til regnskabspræsentation havde båret frugt. Vedr. Bayreuthbilletsituationen underskrev
de delegerede et samlet opråb til regeringen i Berlin. Brevet gik af sted med anbefalet post om
lørdagen. Svar fra Forbundsregeringen kom i juli 2012 – uden ændring af det sidste år besluttede. Fredag aften stod operaen Parsifal på programmet i Nationalteatret. Orkestret ha r en rigtig god lyd. De
fleste sangere var gode, og koret rigtig godt. Iscenesættelsen havde også interessante budskaber.
Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang, Stig Andersen og Tina Kiberg
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Lørdag var det så den nationale komponist Bedrich Smetanas komiske opera Den Solgte Brud, der stod
på programmet. Også her gode sangere over næsten hele feltet. Jo, flere passager kender man godt i
forvejen. Søndag formiddag begyndte afskedskoncerten i Statsoperaen. Her var udelukkende Wagneruddrag på programmet. Fire solister bidrog sammen med gode og taknemmelige taler til at sætte et
værdigt punktum for denne kongres. RWVI har forsat omkring 24.000 medlemmer på verdensplan. Der
blev hilst på gæster så langt væk som fra Melbourne. Bagefter afsluttedes der med en lækker og rigelig
buffet - på selve scenen i operaen. 11 af Selskabets medlemmer havde fundet vej til Prag.
Torsdag den 31. maj 2012 besluttede bestyrelsen grundet forfald, at sopranen Sofie
Elkjær Jensen fik Selskabets stipendium til Bayreuth i 2012. Sofie er født i Slagelse i 1985.
Hun dimitterede fra Operaakademiet i 2011. Se mere på www.sofieelkjaerjensen.dk. Hun
har haft et fantastisk ophold, som hun vil fortælle om i januar 2013. Hun tager pianisten
Jacob Beck med.

KALENDER:
Onsdag den 26. september 2012 – BAYREUTH UNDER HAGEKORSET 1933-45
Fhv. programredaktør i Danmarks Radio, Hans
Skaarup fortæller: Wagners antisemitisme som
inspiration for Adolf Hitlers holocaust. Wagners
operaer som inspiration for iscenesættelsen af
det nazistiske politiske teater, partidagene i
Nürnberg etc. Winifred Wagner og Adolf Hitler. Hverdag i Bayreuth
i 1930’erne. Med talrige dokumentar- og musikeksempler fra Hans
Skaarups private arkiv. Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, senest 21. september 2012.
Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang, Stig Andersen og Tina Kiberg
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Onsdag den 17. oktober 2012 – WAGNER-SANGEN I HUNDREDE ÅR I
DISKOPHILT PERSPEKTIV
Medstifter af Selskabet og mangeårigt bestyrelsesmedlem Henry Simonsen
fortæller om Wagner-sangens udvikling gennem tiderne med udgangspunkt i
bl.a. konkrete indspilninger, det være sig 78’ere, LP’er, spolebånd, kassettebånd
og CD’er m.v.
Henry Simonsen er indehaver af en landets største private musiksamlinger
indenfor Wagner, hvoraf vi skal høre smagsprøver under foredraget.
Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk , senest fredag den 12. oktober
2012.
Onsdag den 14. november 2012 – WAGNERS GENIUS
Tidl. producer i Danmarks Radio og musikanmelder, komponist og lektor Lise
Johnson Warburg fortæller om sine oplevelser i Bayreuth, herunder den berømte
Tristan (Nilsson, Windgassen, Böhm) fra 1966, samt Boulez’ Parsifal (flere gange).
Som datter af pianisten og musikforskeren Bengt Johnsson, der bl.a. fandt flere
ukendte Liszt-værker i Villa Wahnfried, vaktes hendes interesse for Wagner
allerede som 16-årig i forbindelse med talrige besøg på Grüner Hügel. Lise
Johnsson Warburg vil endvidere fortælle om komponistens musik – herunder
specielt hans placering i og betydning for den tyske opera, ikke mindst for samtid
og eftertid. Endelig vil Lise Johnsson Warburg uddybe hans geniale
mangfoldighed, det gennemkomponerede drama, selve orkestret og
instrumentationen. Alt sammen for at vi kan blive klogere til at lytte til Wagners Gesamtkunstwerken.
Lise Johnsson Warburg har gennem sit 31-årige virke som lektor i musik ved Egedal Gymnasium
(Stenløse) stået for stort alle større og mindre musikforestillinger der – ofte med egen musik.
Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk , senest fredag den 9. november 2012.
Alle arrangementer foregår i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg, kl. 19:30, og prisen for
ikke-medlemmer er kr. 50.
Lørdag den 18. - onsdag den 22. maj 2013: International Richard Wagner Kongres i Leipzig
Vær opmærksom på, at der til nogle arrangementer er begrænset antal billetter - blandt andet til
gallaaftenen. Bestil derfor allerede nu på www.wagner-verband-leipzig.de
Studiekredsen: Kredsen er også i gang i 2012, meddeler Poul Einer Hansen. Der holdes regelmæssige
møder hos de forskellige deltagere. Se nyhedsbrev nr. 4/2011.

Øvrige informationer:
Selskabets nål med logo er udsolgt. Hvis nogen kender/har kontakt til en guldsmed, der kan producere
nålen, er man velkommen til at kontakte Elisabeth Svenningsen, 54 78 24 20, e.sven@privat.dk.
Information omkring operarejser m.v. fås hos Inez Gilvad, 38 74 32 23, inez-gilvad@mail.dk.
Selskabets hjemmeside: www.richardwagner.dk . Mailadresse: selskabet@richardwagner.dk

Kontaktdata:
Finn Elkjær, formand, telefon 39 90 10 48, fe@richardwagner.dk, Lis Paulin, næstformand og
medlemssekretær, telefon 51 20 86 78, lp@richardwagner.dk, Kirsten Nielsen, telefon, 20 48 18 46,
kn@richardwagner.dk, Helle Giersing, telefon 40 53 91 20, hg@richardwagner.dk, Søren Mark Olesen,
kyper & lokaleansvarlig, telefon 46 36 98 58, sm@richardwagner.dk
Bedste Wagner-hilsener Finn Elkjær, formand
Æresmedlemmer:
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Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang, Stig Andersen og Tina Kiberg

