
  RichardWagner
Bliv medlem

Som medlem af Richard Wagner Selskabet har du  
mulighed for:

• at deltage gratis i vores alm. medlemsarrangementer
• at deltage i den årlige internationale kongres
• via dit kontingent at yde økonomisk støtte til, at en ung 

kunstner kan rejse til Festspillene i Bayreuth som 
 selskabets stipendiat
• at deltage i hyggeligt samvær med andre opera-
 interesserede mennesker.

Pr. 1. september 2011 har Selskabet 249 medlemmer.

Indmeldelse

Årskontingent er kr. 200 pr. person.

Ved indmeldelse efter 1. juli er kontingentet kr. 100 for 
resten af året.

Indmeldelse kan ske ved at maile navn, adresse m.v. til 
selskabet@richardwagner.dk og indbetale  beløbet til 
vores bankkonto i Danske Bank, reg. nr. 4515 kontonr. 
0007755813. 

Du kan også altid ringe til et medlem af bestyrelsen. 
Se den aktuelle bestyrelse på www.richardwagner.dk, hvor 
også selskabets nyhedsbreve kan læses.

Vi håber, at folderen vil give lyst til et medlemskab af 
Selskabet.

Med venlig hilsen

Richard Wagner Selskabet
København

Richard Wagner Selskabet
København

www.richardwagner.dk
E-mail: selskabet@richardwagner.dk

Richard Wagner
Selskabet

København

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



SlskabetStipendiater

Richard Wagner stiftede i 1882 Richard-Wagner-Stipendi-
enstiftung for at hjælpe unge sangere. Dens formål var, at 
unge musikstuderende eller færdiguddannede mellem 18 
og 35 år gratis kunne overvære forestillinger og deltage i 
seminarer i Bayreuth. Hvert år får 250 unge  fra hele verden 
et stipendium til Bayreuth. Selskabet i København sender 
årligt en stipendiat til Bayreuth og yder økonomisk støtte 
hertil for den udvalgte stipendiat.

Selskabet har uddelt et stipendium til følgende:

1995 Thomas Poulsen Kragh, tenor  

1996 Morten Frank Larsen, baryton 

1997 Kasper Bech Holten, operachef 

1998 Ann Petersen, sopran  

1999 Thomas Philbert Præstegaard, tenor

2000 Randi Gislason, sopran

2001 Lars Bjørnkjær, violinist og koncertmester  

2002 Dorthe Elsebeth Larsen, sopran  

2003 Søren Rastogi , akkompagnatør og koncertpianist

2004 Michael Lindberg, baryton 

2005 Mathias Hedegaard, tenor

2006 Andrea Pellegrini, mezzosopran

2007 Jakob Bloch Jespersen, baryton

2008 Trine Bastrup Møller, mezzosopran

2009 Brit-Tone Müllertz, sopran

2010 Ingeborg Børch, mezzosopran

2011 Christian Kluxen, dirigent

Richard-Wagner-Verband International e.V.  

”Richard-Wagner-Verband International e.V.” består af 138 
selskaber over hele verden med over 24.000 medlemmer. 
Dets formål er at udbrede kendskabet til Richard Wagners 
værker og at støtte den unge generation af udøvende  
kunstnere ifølge Wagners intentioner.

Hvert år holdes en international kongres i maj/juni måned, 
hvor alle Richard Wagner selskabernes medlemmer kan 
deltage. Kongresserne er blevet afholdt i forskellige byer 
i Europa. Over flere dage er der foredrag, koncerter, oper-
aforestil-linger og udflugter. Det Internationale Selskab 
afholder desuden sin generalforsamling under kongressen. 
I 2003 blev kongressen afholdt i København. Det var en 
meget vellykket kongres med ca. 800 deltagere fra hele 
verden.

De næste kongresser er planlagt til at blive afholdt i  
følgende byer:
2012 Prag
2013 Leipzig
2014 Graz
2015 Dessau
2016  Strasbourg

Æresmedlemmer

Selskabet har gennem årene udnævnt følgende til æres-
medlemmer: Operasanger Aage Haugland †, operachef 
og dirigent Francesco Cristofoli †, operasanger Lisbeth 
Balslev, operasanger Poul Elming, selskabets stifter og 
første formand Mogens Bang, kgl. kammersanger Stig 
Fogh Andersen samt kgl. kammersanger Tina Kiberg.
 

Tina Kiberg som Brünnhilde med valkyrierne og  

James Johnson som Wotan i Die Walküre.

Richard Wagner Selskabet København 
blev stiftet den 10. oktober 1994

Selskabets aktiviteter

• at skabe et forum for mennesker, der interesserer sig for 
Richard Wagners musik og at fremme forståelsen af hans 
værker

• at afholde medlemsmøder med foredrag om Richard 
Wagners værker og andre relaterede emner samt 

 arrangere musikaftener
• at udvælge og støtte en stipendiat årligt, således at  

han/hun kan rejse til Festspillene i Bayreuth
• at formidle billetter til udvalgte forestillinger på Det 

Kongelige Teater  
• at deltage i den årlige Internationale Richard Wagner 

Kongres, der bliver afholdt i skiftende byer i Europa. 

Se flere detaljer på www.richardwagner.dk

Arrangementer

Selskabet afholder ca. seks arrangementer pr. år. 


