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Nyhedsbrev nr. 4 – 2009 

 

Torsdag, den 10. september 2009 

Kære medlemmer! 
 

Siden sidst:  
 

Selskabet har deltaget i RWI’s kongres i Dresden i maj. Som selskabets repræsentant i delegeretmødet 

kan jeg meddele, at den væsentligste beslutning var sammenslutningen af den tyske og den 

internationale organisation, som har været efterlyst gennem længere tid. Valget til de ikke-tyske 

pladser i den nye ledelse fik ikke plads til den hidtidige svenske repræsentant. Så fra et nordisk 

synspunkt må der lobbyes bedre næste gang.  

 

Henrik Nebelong holdt i juni på biblioteket et velbesøgt foredrag om Tristan & Isolde, som har givet 

anledning til mange positive tilbagemeldinger. – Selskabet stod senere på måneden for et vellykket 

arrangement i Operaen til samme opera. Aftenen afsluttedes med en hyggelig middag i restauranten. 

 

Ny stipendiat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Selskabets stipendiat for 2009 skete der det uheldige, at 

kandidaten desværre sprang fra – endda med ret kort varsel. Med hurtig 

indsats, samt velvillighed fra Bayreuth, lykkedes det at finde en kvalificeret 

kandidat som ny stipendiat for 2009. Valget faldt efter kyndig vejledning på 

den danske sopran Brit-Tone Müllertz. Hun var dybt beæret over tildelingen. 

 

Fakta: Diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2005. 

Studerede ved Hanna Hjort (-2002) og Susanna Eken (2002-2005).  

Videre studier ved professor Kirsten Buhl Møller. 

 

Under Bayreuths stipendium-forestillinger tog Selskabets repræsentant 

Henrik Olsen og frue sig af den nye stipendiat. Hun fik en meget dejlig og 

udbytterig tur til Bayreuth. At se hele Ringen i Festspielhaus - Wagners eget 

teater – var en stor oplevelse for hende. Brit-Tone Müllertz er ambitiøs og 

meget opsat på at synge Wagner. Så vi har noget at se frem til. Man kan se 

mere om hende på www.undergrunden.com.   

 

Ann Terkelsen har sendt os denne billedhilsen fra Valencia. Valkyrien og 

Siegfried blev denne sommer opført i byens opera Palau de les Arts Reina 

Sofia. 

 



                    

 Æresmedlemmer: 
 Aage Haugland, Francesco Christofoli, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang og Stig Fogh Andersen 

2 

Richard Wagner Selskabet, 

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

 
 

 

 

Kalender: 
 

Onsdag, den 30. september 2009: 

Den seneste Ring-opsætning på Operaen i København blev optaget til udgivelse på DVD, og den er i 

2008 udgivet på Decca som Copenhagen Ring. Bag DVD produktionen står Cubus Film, og vi har på 

biblioteket kl. 19.30 inviteret medejer og producent Uffe Borgwardt til at komme og fortælle om 

arbejdet med at omskabe en så omfattende live operaforestilling til en DVD-udgivelse. 

Tilmelding til Lis Paulin, senest den 23. september 2009.  

 

Søndag, den 8. november 2009: 

Selskabsarrangement med buffet på Restaurant Josty, Frederiksberg, kl. 13-18. På programmet står 

bl.a. et operaindslag ved ensemblet Undergrunden med bl.a. vores stipendiat Brit-Tone Müllertz. 

   
Denne dag er der mulighed for, at vi hver især kan få en hyggelig snak omkring operaoplevelser m.v., 

som vi måske ikke har så stor mulighed for ved de normale aftenarrangementer. 

Prisen er kr. 395,00 ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding til Margit Baldvinsson, senest den 1. oktober 2009. 

 

Tirsdag, den 1. december 2009: 

Advokat Henrik Nebelong holder et foredrag kl. 19.30 på biblioteket om operaen Tannhäuser. Operaen 

er aktuel med Kasper Holtens nye opsætning på Holmen. 

Tilmelding til Finn Elkjær, senest den 25. november 2009. 

 

Søndag, den 10. januar 2010: 

Arrangement med operaen Tannhäuser i Operaen. Vi samles på Admiral Hotel. Herefter sejles vi over 

til Operaen i Flyvefiskene, der er overdækkede chalupper. Efter forestillingen sejler vi tilbage til Admiral 

Hotel. Her går vi til bords til en middag med to retter, samt kaffe. Arrangementet med middag og 

transport (med chalup) andrager pr. person kr. 395. En drink inden vi sejler over til Operaen koster kr. 

65,00. Billet til Operaen koster kr. 675,00 (prisgruppe B). Hvis flere end 25 personer tilmelder sig, 

reduceres prisen på operabilletten med 10 %.  

Tilmelding til Margit Baldvinsson, senest den 1. december 2009. 

 

Torsdag, den 13. - søndag, den 16. maj 2010: 

International Richard Wagner Kongres i Stralsund. 

Tilmelding kan ske på hjemmesiden www.arsmusica-online.de.  

Tilmeldingsfrist er den 1. december 2009. 
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Alle Selskabets arrangementer finder sted på biblioteket på 

Danasvej nr. 30 B, Frederiksberg, i tidsrummet kl. 19.30 til 22.00 med mindre andet er angivet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Med venlig Wagnerhilsen 

 

 

på bestyrelsens vegne 

 

Finn Elkjær 

Formand 

Kontaktdata: 

 

Finn Elkjær, formand & webmaster 

Hegelsvej 28, 2920 Charlottenlund 

39 90 10 48, fe@richardwagner.dk 

 

Margit Baldvinsson, næstformand & bestyrelsessekretær 

Strandvejen 71 B, 3. th., 2100 København Ø 

39 29 39 02, mb@richardwagner.dk 

 

Henrik Olsen, kasserer 

Dr. Tværgade 23, 3., 1302 København K 

20 87 14 11, ho@richardwagner.dk  

 

Lis Paulin, medlemssekretær 

Næsborgvej 80, st. tv., 2650 Hvidovre 

51 20 86 78, lp@richardwagner.dk  

 

Søren Mark Olesen, medlemssekretær 

Fredensvej 5, 4000 Roskilde 

46 34 83 03, sm@richardwagner.dk 

 


