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Medlem af Richard-Wagner-Verband International e.V. 

      

Nyhedsbrev nr. 1 – 2018 
Januar 2018 

 
Kære medlemmer! 
 

Siden sidst:  
 
Mandag den 18. september 2017: Foredrag ved docent Peter Wang  
 

 
 

Docent Peter Wang fortalte denne gang om ’Die Meistersinger’ som den endegyldige forløsning i 
Richard Wagners dramatik, fordi det er det eneste værk, der forløses med ’happy end’. Indbyggede fejl 
i civilisationen, det totale kollaps, barform, Beckmesser kontra Stoltzing var blot et udpluk af emner og 
skismaer, der blev belyst. Nogle regler fra dengang benyttes fortsat fx 16 og 32 bar i pop og jazz. 
De 67 tilhørere fik virkelig noget at vide denne aften, og flere har sidenhen udtrykt deres store 
begejstring for foredraget. 
 
 
Mandag den 30. oktober 2017: Foredrag ved operachef Philipp Kochheim 
 

 

Operachef Philipp Kochheim, Den Jyske Opera, fortalte levende og direkte om sin baggrund, sine 
udfordringer vedr. operainstitutionen, bevæggrunde for repertoire mn. Af de ca. 90.000 operaer, der 
skrevet i tidens løb, opføres kun omkring 100. Det vil han ændre på, hvorfor han har taget gamle 
danske operaer med i sit kommende program. Vi kom vidt omkring herunder baggrund for nogle 
komponisters og operaers forsvinden i glemslen. De 50 tilhørere fik sig en åben, ærlig og levende 
introduktion i operaledelse og repertoirevalg. 
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Lørdag den 11. november 2017: Foredrag og koncert ved docent Christen Stubbe Teglbjærg 

 

Docent Christen Stubbe Teglbjærg redegjorde denne eftermiddag levende for Operaakademiets 
udvælgelse af kandidater og deres videre uddannelse i løbet af de tre akademiår. Clara Cecilie Thomsen 
og Kari Dahl Nielsen fortalte om deres egne erfaringer og oplevelser som studerende på hhv. 2. og 3 år. 
Med Christen Stubbe Teglbjærg ved flyglet hørtes flere arier. Afslutningsvist blev duetten fra 
Rosenkavaleren fremført for de knapt 50 tilhørere. Menighedshuset ved Helleruplund Kirke dannede 
denne gang rammen om selskabets arrangement. De fremmødte var meget tilfredse med dels 
lokaliteterne og instrument, dels den lette adgang med fx bus og bil.  
 

Kalender: 
 
Mandag den 5. februar 2018: Foredrag ved Kasper Wilton, instruktør – om Ringen i Esbjerg 

Instruktøren vil fortælle om denne store satsning og vejen derhen.  
Foredraget foregår i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg, kl. 19:30. Tilmelding til 
Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, senest den 31. januar 2018. 
 

 
Mandag den 19. marts 2018: Foredrag ved Lise Johnsson, lektor, komponist – relationen Richard 
Wagner og Bruckner imellem. 

Lektor Johnsson vil gennemgå dels direkte relationer, dels de indflydelsesmæssige 
påvirkninger og indflydelse, samt en mængde musikalsk gods i den forbindelse. Foredraget 
foregår i (lokation oplyses senere) kl. 19:30. Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, 
senest den 17. marts 2018. 
 

 
Tirsdag den 17. april 2018: Ordinær generalforsamling. 

Indkaldelse med dagsorden i henhold til vedtægterne udsendes senere.  
Generalforsamlingen foregår i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg. Tilmelding til 
Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, senest den 15. april 2018. 
 

 
Torsdag den 21 juni 2018 - søndag den 24. juni 2018: International Wagner-Kongres i Innsbruck. 

Yderligere information og tilmelding via dette link: 
http://richardwagner.dk/images/Kongres/105_1707_rwv_ibk18_programm_jul17.pdf 
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Øvrige informationer:  
Selskabets hjemmeside: www.richardwagner.dk.  
Mailadresse: selskabet@richardwagner.dk.  
Selskabets nål med logo kan købes hos kassereren for kr. 50,00. 
 

 
 
Kontaktdata for bestyrelsen :  
Finn Elkjær, formand og webmaster, tlf. 3990 1048, fe@richardwagner.dk,  
Lis Paulin, næstformand og medlemssekretær, tlf. 5120 8678, lp@richardwagner.dk,  
Kirsten Nielsen, kasserer, tlf. 2048 1846, kn@richardwagner.dk,  
Helle Giersing, sekretær, tlf. 4053 9120, hg@richardwagner.dk,  
Søren Mark Olesen, lokaleansvarlig, tlf. 4636 9858, sm@richardwagner.dk 

 
 
 

På vegne af den samlede bestyrelse 
 

ønskes alle medlemmer et rigtig godt 2018 
 
 
 

Finn Elkjær 
Formand 
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