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Kære medlemmer!
Siden sidst:
Onsdag den 14. – mandag den 19. august 2019: Rasmus Jupin i Bayreuth
Selskabets Bayreuth-stipendiat for 2019 tenoren Rasmus
Jupin overværede bl.a. operaerne Parsifal, Tristan und Isolde
og Tannhaüser. Han var meget begejstret over opholdet, og
han har udvidet sit netværk. Han besøger Selskabet i februar
2020 – se nedenfor.

Tirsdag den 17. september 2019: Foredrag ved musikredaktør Thomas Michelsen
– anmelderens arbejde
Musikredaktør ved Politiken
Thomas Michelsen fortalte om
Wagner Operaer og det
mulighedsfelt, de tilbyder for vor
tids operainstruktører – eller:
Hvorfor idéen om et
Wagnerværksted virker. Werktreue kontra regiteater blev belyst. De 67 tilhørere fik stor indsigt i
anmelderens virke og i wagnerværkers finurligheder, både fra Richard Wagner selv og talrige
iscenesættelser gennem årene.

Lørdag den 26. oktober 2019: Richard Wagner Selskabet fejrede sit 25 års jubilæum med en
festkoncert og efterfølgende middag i Unitarernes Hus.
Kl. 16 begyndte festkoncerten. Først en
afdeling udvalgte værker af Richard
Wagner. Dernæst fulgte værker af Verdi,
Bizet, Puccini, Taube og Donizetti.
Efter den velklingende koncert i Festsalen fulgte middagen på etagen
nedenunder. Alt i alt en vellykket eftermiddag og aften i Richard Wagner
Selskabets tegn med over 100 glade og feststemte gæster.

Richard Wagner Selskabet takker for de generøse finansielle bidrag til jubilæumskoncerten fra
Augustinusfonden, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond og Solistforeningen.

Æresmedlemmer:
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang†, Stig Andersen og Tina Kiberg
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Mandag den 11. november 2019: Foredrag ved underviser i sang og taleteknik ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium Susanna Eken – stemmens udvikling

Susanna Eken gav denne aften et indblik i dette betydningsfulde felt for operasangeres kunnen på
scenen. Med udgangspunkt i kastratsangernes metier med lille ventil (strube) og stor krop fik publikum
indblik i, hvor kompliceret en proces det er at udvikle en stemme korrekt uden at skade den undervejs.
Sopranen Hedvig Haugerud viste ved eksempler, hvorledes der synges korrekt, og hvilke stemmer der
har potentiale til at blive wagnerstemmer. På klaveret ledsagede Jens Kaas. Der blev givet stor applaus
fra de 51 tilhørere.

Torsdag den 28. november – søndag 1. december 2019:
International Richard Wagner Kongres i Venedig

Det var med lidt bæven, at en håndfuld danskere begav sig til dette Atlantis in spe, pga.
oversvømmelserne der. Imidlertid var vandet stort set væk, og programmet forløb som planlagt.
Højdepunktet var opførelsen af Don Carlo på La Fenice. Denne gamle opera funklede i fordums pragt
efter branden i 1996 – navnet betyder jo også Føniks. En anden begivenhed var åbningen af et
wagnermuseum i den lejlighed på 25 værelser i byen, som Richard Wagner i sin tid lejede. Det var i et af
lejlighedens fem kunsterværelser, at komponisten drog sit sidste åndedræt.
På kongressens delegeretforsamling blev Rainer Fineske fra Berlin valgt til ny præsident for en femårig
periode. Blandt gæsterne ved kongressen var Richard Wagners oldebørn Katharina Wagner og Eva
Wagner-Pasquier. På samme forsamling tildeltes det gyldne W til formænd i de respektive selskaber
verden over, der har fungeret som formand i 10 år. Blandt disse var i år Selskabets formand.
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Kalender:
Mandag den 6. januar 2020: Foredrag ved sopranen Elisabeth Meyer-Topsøe
– Udvikling og karrierens veje
Elisabeth Meyer-Topsøe fortæller om sit liv, karriere og oplevelser.
Foredraget finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.
Tilmelding til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk senest torsdag den 2. januar
2020.

Lørdag den 22. februar 2020: Wagner Gallakoncert i anledning af Stig Fogh Andersens 70 års
fødselsdag
Program: Valkyrien 1. akt med Stig Fogh Andersen som Siegmund, Brit-Tone Müllertz
som Sieglinde og Jesper Brun-Jensen som Hunding.
Desuden forspil til Mestersangerne i Nürnberg og gæsternes indtog på Wartburg fra
Tannhäuser. Derudover medvirker N.B. koncertorkester (70 musici) og kor.
Dirigent er Niels Borksand.
Koncerten finder sted kl. 19:30 i Konservatoriets Koncertsal.
Billetpriser er kr. 225-465 ekskl. billetgebyr. Billetter købes på www.billet.dk
Link: www.billet.dk/wagner-gallakoncert#bio
Overskuddet fra koncerten doneres til Nyreforeningen til fortsat forskning.
Torsdag den 27. februar 2020: Foredrag ved stipendiat Rasmus Jupin
– Oplevelser i Bayreuth garneret med sang
Selskabet stipendiat fortæller om sit ophold i Bayreuth. Undervejs vil der blive sunget
uddrag af Wagnerkompositioner og andre. Ulrick Stærk ledsager på klaver.
Foredraget finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg. Tilmelding til
Lis Paulin på lp@richardwagner.dk senest tirsdag den 25. februar 2020.

Tirsdag den 31. marts 2020: Foredrag ved mag.art. i musikvidenskab Leif Baltzersen
– Wagner uden ord
Tidl. musikchef i Sønderjyllands og Aarhus Symfoniorkestre Leif Baltzersen fortæller
denne aften om de mange smukke passager i Richards Wagners værker, hvor der er
handling og orkestermusik, men ikke sang.
Foredraget finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.
Tilmelding til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk senest fredag den 27. marts 2020.

Onsdag den 29. april 2020: Ordinær generalforsamling
Nærmere information følger senere i foråret 2020.
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Særtilbud:
LEIPZIG 19 – 25/5 2020

Schønberg Musik & Rejser tilbyder
medlemmer af Richard Wagner Selskabet en
særpris på en operatur til Leipzig i maj 2020
med Nibelungens Ring. Særprisen er
kr. 8.995,-, hvor normalprisen er kr. 9.945,-.
Programmet er anført til højre.
Hurtig tilmelding er nødvendig og al
henvendelse skal ske til Morten Schønberg
på telefon 5764 5354 eller på mail til
musikogrejser@paradis.dk.
https://www.musikogrejser.dk/

Nibelungens Ring

9.945,-

Tirsdag den 19. maj
Vi kører fra København H kl. 08.08 med opsamling undervejs mod færgen i Gedser kl. 11.
Ombord skal de fleste nyde en dejlig frokostbuffet. Med to pauser undervejs i Tyskland venter vi at
være i Leipzig ved seks-halvsyvtiden. Vi bor på Seaside Park, tæt på operaen, meget centralt.
Vi spiser middag på hotellet (inkl.).
Onsdag den 20. maj
Kl. 10 mødes vi i bussen og kører en halv times tur rundt i Leipzig med lokalguide (på tysk).
Derefter deler vi os i to hold og spadserer rundt med hver sin guide i 1½ time.
Vi slutter et sted i centrum hvorfra det er let at finde hotellet igen!
16.16 mødes vi i lobbyen og spadserer til operaen (ca 500 m fra hotellet.)
Rhinguldet spiller 17– ca. 19.45, uden pause.
Torsdag den 21. maj
I dag er der en femtimers udflugt til den spændende by Naumburg.
Kl. 17 begynder Valkyrien sit ridt på operaen.
Fredag den 22. maj
I dag er er for de interesserede en spændende udflugt til Lutherbyen Wittenberg og Torgau med
det spændende slot Hartenfels. Vi er tilbage igen ca. kl. 18. til en friaften i Leipzig.
Lørdag den 23. maj
Dagen er fri til at opleve Leipzig. Måske kører bussen en tur ”ud i det blå”.
Siegfried svinger sværdet fra kl. 17 på operaen – helt frem mod kl. 23!
Søndag den 24. maj
Dagens korte udflugt er til to markante krigsmindesmærker: det 91 m høje Völkerschlachtdenkmal,
der fejrer sejren over Napoleon her 1813 og bagefter mindekapel m.m. for svenskekongen Gustav II
Adolf, der sejrede i slaget ved Lützen, hvor han også blev dræbt 1632.
Kl. 17 venter Ragnarok i operaen.
Mandag den 25. maj
Vi pakker bussen og kører 8.15 – vi har valgt en færgeafgang midt på eftermiddagen og lander
derfor i Gedser allerede ved femtiden. Hen ad kl. 19 kan vi vente at være i København igen.
Enkeltværelsestillæg 2050,Buffet på færgen ud og hjem 350,-

Særtilbud til medlemmer af Wagnerselskabet: 8995 ,Hurtig tilmelding nødvendigt
.

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
Lone Ricks, organisationssekretær, tlf. 6015 3770, lr@richardwagner.dk

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt 2020 med tak for det forgangne år.

Finn Elkjær
Formand
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