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Kære medlemmer!
Siden sidst:
Søndag den 6. maj 2018: Foredrag ved Ove Krüger, kapelmester – om musikkens kraft
33 medlemmer havde fundet vej til vores
arrangement en dejlig søndag eftermiddag i maj.
Alle fik en spændende, levende og øjenåbnende
guided tur rundt i motiver og sammenhænge i og
mellem Richard Wagners operaer. Alt illustreret på
fornemste vis af Ove Krüger på klaver - klaveret blev
base for tydeliggørelsen denne dag. Som bonus viste Ove Krüger også et videoklip fra Die Meistersinger
i en optagelse fra Bayreuth 1984, hvor Wolfgang Wagner som en anden Alfred Hitchcock kunne ses
som statist i folkemængden i slutningen af 3. akt: https://m.youtube.com/watch?v=qiSbrDNlPgA - fra
ca. 1:53 og frem til 2:02 kommer han gradvist mere til syne for til sidst at tage helt over.
Tirsdag den 22. maj 2018 – søndag den 3. juni 2018: Nibelungens Ring i Odeon i Odense.
Flere medlemmer havde fornøjelsen af at overvære denne vellykkede satsning over to cykler. Til lykke
til Odense, se endvidere Kalenderen nedenfor, 11. september.

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

Årets internationale kongres indeholdt bl.a. en opførelse af operaen Rienzi. Meget vellykket. Der var
gensynsglæde over at møde gamle bekendte fra tidl. kongresser. Der blev hilst på bl.a. både den
internationale præsident Horst Eggers, Wagner-familiens repræsentant Eva Wagner-Pasquier og
Vladimir Kiseljov, som besøgte selskabet januar sidste år. Alt i alt en godt gennemført kongres.

Næste kongres finder sted i Venezia 28. november
2019 – 2. december 2019 – se link for foreløbigt
program:

https://www.richard-wagner.org/rwvi/de/veranstaltungen/kalender/?collection_id=1754
Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang†, Stig Andersen og Tina Kiberg

1

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

Kalender:
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

Tirsdag den 11. september 2018: Foredrag ved musikchef for Odense Symfoniorkester
Ligesom i 2016 vil Finn Schmumacker vil denne aften fortælle om Ring-projektet i
Odense – nu med underoverskriften – Hvordan gik det så? Foredraget finder sted kl.
19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg. Tilmelding til Lis Paulin,
lp@richardwagner.dk, senest fredag den 7. september 2018.

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.

Mandag den 26. november 2018: Foredrag ved kulturanmelder ved Berlingske Tidende Søren
Schauser, ph.d.: Wagner – og hans musik set fra en anmelders synsvinkel.
Søren Schauser vil denne aften give sin vurdering af komponisten, hans værker og
derigennem forsøge at forklare en anmelders vinkling.
Foredraget finder sted kl. 19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg.
Tilmelding til Lis Paulin, lp@richardwagner.dk, senest fredag den 23. november 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
Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang†, Stig Andersen og Tina Kiberg
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