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Den 2.januar 2006                                                                                  Nyhedsbrev nr. 1.  2006

Kære musikvenner.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår.

Selskabets kasserer Palle Baagøe Schou er desværre udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager, hvilket
bestyrelsen beklager meget. Bestyrelsen siger Palle tak for det udførte arbejde. Leif Nielsen har indtil
generalforsamlingen overtaget jobbet som kasserer, hvilket selskabets revisor er indforstået med.

Selskabet har nu etableret en hjemmeside med adressen ” www.richardwagner.dk”
På hjemmesiden indlæses nyhedsbrevene og der er også links til andre musikselskaber.

Året 2006s første programpunkt er:
Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30 på biblioteket, Danas Vej 30B. Foredrag af Peter Kjærulff om
Götterdämmerung.
Peter Kjærulff vil afslutte sin glimrende gennemgang af Nibelungens Ring ved at holde foredrag med
musikindslag om den sidste af operaerne i tetralogien.
Alle, der skal høre Götterdämmerung til foråret, kan glæde sig til dette foredrag.
Ikke medlemmer er velkomne mod betaling af 50.- kr.
Tilmelding også for ikke medlemmer til Leif Nielsen på E-mail eller telefon
I kan stadig nå at tilmelde jer – senest den 9. januar.

Fredag den 20. januar forsvarer Nila Parly sin Ph. D. afhandling.
Afhandlingen har navnet ” Absolut sang; klang, køn og kvinderoller i Wagners værker”.
Dette vil foregå på det Humanistiske Fakultet, lokale 22.0.11 i det nye KUA. Kl. 13-16
Njalsgade 80.

Torsdag den 2. februar 2006 kl. 19.30 afholdes en musikaften med vor stipendiat i 2005 Mathias
Hedegaard og vor stipendiat i 2006 Andrea Pellegrini. De bliver akkompagneret af pianisten Ulrich
Stærk.
Mathias Hedegaard har debut på Operaen i denne sæson i La Traviata og vil synge og fortælle om sine
oplevelser i Bayreuth. Andrea Pellegrini optræder på operaen i denne sæson i Macbeth og vil ligeledes
glæde os med at synge. De vil bl.a. synge værker af Britten, Rossini, Mozart, Bizet samt Carl Nielsen.
Pianisten Ulrich Stærk, der allerede har slået sit navn fast, vil akkompagnere de to sangere.
Vi har valgt denne gang at afholde musikaftenen i ” Mantziussalen” i Birkerød på adressen
Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7A, lige ved Birkerød Station, og der er gode parkeringsforhold.
Der kan købes drikkevarer før og i pausen. Bestyrelsen vil invitere medlemmer fra bl.a. Sangselskabet til
denne aften. Medlemmerne er meget velkomne til at medtage familie eller venner, alle er velkomne. Der
er fri adgang for ikke medlemmer. Tilmelding bedes dog foretaget.
Tilmelding til Anni Juul på E-mail, telefon eller ved omstående kupon.
Senest den 25. januar.
Man kan nyde en middag i samme bygning på den gode italienske restaurant ”Boscaini” tlf: 45821921.

http://www.richardwagner.dk
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Torsdag den 9. februar 2006 kl. 19.30. Foredrag af Kasper Bech Holten om ”Ragnarok”.
Bestyrelsen har som sidste år fået lov til at informere vore medlemmer om dette foredrag.
Foredraget finder sted i Menighedshuset, Pile Alle´3. Entre kr. 50.-. Der serveres en forfriskning
undervejs. Ingen forhåndstilmelding.

Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19.30 på biblioteket på Danas Vej 30B. Foredrag om Tryllefløjten i
anledning af Mozarts 250 års fødselsdag i 2006 af professor, dr. phil. Erik A. Nielsen.
Foredraget vil blive ledsaget af musikeksempler.
Erik A. Nielsen har bl.a. skrevet en bog om Tryllefløjten, og vil i sit foredrag også komme ind på hvilken
påvirkning Richard Wagner har haft fra Mozart
Ikke medlemmer er velkomne mod betaling af 50.-kr.
Tilmelding til Ann Terkelsen på E-mail, telefon eller ved brug af omstående kupon.
Senest den 28. februar.

Tirsdag den 4. april 2006 afholdes Selskabets ordinære generalforsamling på biblioteket på Danas
vej 30B kl. 19.30.
Indkaldelse følger i næste nyhedsbrev, men reserver allerede nu datoen.

Kontingent for 2006
Kontingentet for 2006 andrager for et par 350.-kr. og for en enkelt 225.-kr.
Kontingentet kan betales ved brug af vedlagte girokort eller ved at sende pengene direkte til vor
bankkonto Regnr. 4515 Kontonummer 0007755813
Kontingentet skal senest være indbetalt den 31. marts 2006
Husk venligst afsender navn og adresse.

Billetter til Festspillene i Bayreuth i august måned 2006
Der er følgende billetter til lodtrækning mellem medlemmerne:
2 stk. til Den flyvende Hollænder den 7. august
2. stk. til Tristan og Isolde den 9. august
2. stk. til Parsifal den 10.august
Vi har anmodet om ret gode billetter, så prisen er pr. billet 1451 kr. Billetterne er på 10-12 række på
gulvet midtfor.
Interesserede i at være med i lodtrækning om 2 billetter for et par og 1 billet for en enkelt bedes udfylde
omstående kupon, hvor man skal anføre navn, adresse og telefonnummer og et X ud for de forestillinger,
hvor man vil være med i lodtrækningen.
Reglerne for at deltage i lodtrækningen er, at man skal have været medlem i 2 år, og hvis man tidligere er
blevet udtrukket, skal der være gået 5 år, før man igen kan være med i lodtrækningen, altså udtrukket i
2001 og tidligere, så kan man være med igen for 2006.
Kuponen skal senest være Leif Nielsen i hænde den 20. januar.

Kalender:
11. januar 2006 – Peter Kjærulff om Götterdämmerung
2. februar 2006 – Musikaften med Mathias Hedegaard, Andrea Pellegrini og Ulrich Stærk
7. marts 2006 – Erik A. Nielsen om Tryllefløjten
4. april 2006 – Generalforsamling
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Bestyrelsens E-mail adresser og telefonnumre
Leif Nielsen – formand – telefon: 36 75 59 00, E-mail : kirsleif@post6.tele.dk
Ann Terkelsen – næstformand – telefon: 45 82 05 32, E-mail: annterkelsen@hotmail.com
Anni Juul – medlemssekretær – telefon: 45 81 51 68, E-mail: annijuul@mail.tele.dk
Rita Sieger – bestyrelsessekretær – telefon 38 19 10 20, E-mail sieger@newmail.dk

Med venlig operahilsen
På bestyrelsen vegne

Leif Nielsen

Æresmedlemmer: Lisbeth Balslev, Poul Elming og Mogens Bang

-----------------------------------------------------------------------------
Tilmelding til Musikaftenen i ”Mantziussalen” den 2 februar

Vi/jeg deltager
_____________________________________________________________________________________
navne/navn

Sendes til Anni Juul, Biskop Svanesvej 40, 3460 Birkerød – senest den 25. januar

-----------------------------------------------------------------------------
Tilmelding til foredrag om Tryllefløjten

Vi/jeg deltager
____________________________________________________________________________________
navne/navn

Sendes til Ann Terkelsen, Trudeslund 15, 3460 Birkerød – senest den 28. februar

-----------------------------------------------------------------------------
Deltagelse i lodtrækning om 2 billetter( for et par) og 1 billet( for en enlig) til
Festspillene i Bayreuth 2006

Vi/jeg ønsker at deltage i lodtrækning om (Sæt X, der hvor I ønsker at være med)

Den flyvende Hollænder ___________
Tristan og Isolde             ___________
Parsifal          ___________

Navne/navn:____________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________

Telefonnummer:________________________________________________________

Sendes til Leif Nielsen, Baunedammen 38, 2605 Brøndby senest den 20. Januar
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