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Richard Wagner Selskabet, 
København 
Medlem af Richard-Wagner-Verband International e.V. 

Nyhedsbrev nr. 2– 2018 
Maj 2018 

Kære medlemmer! 
 

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

Ved dette arrangement berettede instruktør, 
teaterchef m.m. Kasper Wilton om sine tanker, 
idéer og overvejelser i forbindelse med 
opsætningen af Valkyrien i Esbjerg. Vi hørte både 
om idé-modning i teamet med dirigent, scenograf 
og lysdesigner, idéernes udmøntning i praksis – 
ofte med sangerne som bidragsydere, samt idéer 

der af forskellige grunde aldrig blev gennemført. Enkelte sekvenser i musikken blev gennemspillet med 
tilhørende koreografi for at illustrere, hvem der skulle agere hvordan hvornår og ikke mindst hvorfor. 
Det er instruktørens ansvar, at også den forudsætningsløse tilskuer kan følge med, ved hele tiden at 
sørge for at få fokus rettet det rigtige sted hen på scenen, det være sig på personer, aktiviteter eller 
objekter. Også praktik i forbindelse med instruktøropgaven blev berørt ”Det er i bund og grund ikke 
instruktion, det er ren logistik”, 9 valkyrier, der ikke står stille, kan være en udfordring - ”Jeg kan ikke 
instruere nogen, som jeg ikke ved, hvor er” - var blot to af mange underholdende udsagn de 70 
deltagere fik med sig fra denne aften. 
 
Mandag den 19. marts 2018: Foredrag ved Lise Johnsson, lektor, komponist – relationen Richard 
Wagner og Bruckner imellem 

Lektor Johnsson vil gennemgik bl.a. Anton Bruckners 
indgangsvinkler til Richard Wagner. RW havde altid været 
hans forbillede. RWs respekt for AB kunne ikke siges bedre 
end ’at den eneste, der har forløst Beethoven er AB’. 
Plancherne her på siden er vedlagt dette nyhedsbrev som 
separate bilag. De 50 tilhørere fik en aften, som de havde 
meget svært ved at afslutte pga. den eminente formidling af 
stoffet. Undervejs fortalte lokalesponsoren Borgervennens 
direktør Ib Rösch Jensen om stedet. Alle er velkommen til at 
melde sig ind i denne fortsat meget aktive forening trods sin høje alder. 
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Richard Wagner Selskabet, 
København 
Medlem af Richard-Wagner-Verband International e.V. 
 
Tirsdag den 17. april 2018: Ordinær generalforsamling. 

Den ordinære generalforsamling i selskabet 
foregik i god og munter ro og orden. Dirigenten, 
Steen Bennet Larsen, styrede formfuldendt slagets 
gang, formanden, Finn Elkjær, aflagde sin 
beretning og kassereren, Kirsten Nielsen, 
regnskabet for 2017. Det forelagte budget blev 
vedtaget. Ligeledes blev vedtægterne justeret, så 

de tog højde for nutidens kommunikationsform. Alt blev enstemmigt vedtaget. De på valg værende 
bestyrelsesmedlemmer Kirsten Nielsen og Helle Giersing blev begge genvalgt med akklamation. 
Ligeledes revisor Finn Hegner og revisorsuppleant Bjarne Olsen. De 25 fremmødte hyggede sig denne 
aften på Frederiksberg. Det fulde referat fra generalforsamlingen er vedlagt dette nyhedsbrev som 
separat bilag. 
 

Kalender: 
Søndag den 6. maj 2018: Foredrag ved Ove Krüger, kapelmester – om musikkens kraft  

Ove Krüger vil fortælle om musikkens kraft og betydning ved opførelse af Richard 
Wagners værker. Der bliver rigeligt med eksempler, både live på klaveret og ved CD. 
Arrangementet finder sted kl. 14:00 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg. 
Tilmelding til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk, senest torsdag den 3. maj 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.p
df 
 
 

 
 

 
Søndag den 5. – fredag den 10. august 2018: Stipendiatophold i Bayreuth 

Selskabet sender i år tenoren, Adam Frandsen, til Bayreuth. Der vil han bl.a. opleve 
operaerne: Lohengrin, Der fliegende Holländer og Parsifal. Adam Frandsen er født i 
1983 og dimitterede i 2013. Han har allerede nu sunget adskillige steder i ind- og 
udland og vundet flere priser. Yderligere information findes på dette link: 
http://www.crescendiartists.com/Artist/ArtistDetails/1/8/10427 
 

 

mailto:lp@richardwagner.dk
http://richardwagner.dk/images/Kongres/105_1707_rwv_ibk18_programm_jul17.pdf
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Richard Wagner Selskabet, 
København 
Medlem af Richard-Wagner-Verband International e.V. 
 
 
 
 
Mandag den 29. oktober 2018: Foredrag ved Nila Parly, ph.d. – Konstruktive fejl  

Nila Parly vil denne aften gå ind i faktiske konstruktive fejl i operaens verden. 
Foredraget finder sted kl. 19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg. 
Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, senest fredag den 26. oktober 2018. 

 
 
 
 

 
 
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 
 

de bedste hilsener 
 
 

Finn Elkjær 
Formand 
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