
                                                                                                                                          

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. 
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August 2020 

Kære medlemmer! 
 
 

Så er der igen mulighed for at udsende et nyhedsbrev med nye arrangementer. Pandemien har sat sig 
sit tydelige spor i samfundet og verden omkring os og også hos os. Således måtte koncerten med 
Rasmus Jupin den 27. februar samt foredraget med Leif Baltzersen den 31. marts aflyses som følge af 
coronaen. 
 
I bestyrelsen håber vi at kunne få aktiviteterne op i kadence igen. Vi vil dog været underlagt de til 
enhver tid gældende anbefalinger og restriktioner myndighederne kommer med, hvilket betyder at vi 
lige nu har begrænsninger på antal deltagere til vores arrangementer. De nøjagtige implikationer vil 
fremgå af separate mails vedr. hvert arrangement. 
 
Siden sidst:  
 
Mandag den 6. januar 2020: Foredrag ved sopranen Elisabeth Meyer-Topsøe  

– Udvikling og karrierens veje 
Elisabeth Meyer-Topsøe fortalte om sit liv, karriere og oplevelser. 
De 57 tilhørere fik mange detaljer at vide. Det musiske havde hun ikke fra 
fremmede. Forfaderen, Peter Rasmussen, skrev hornmusik, og moderens kusine var 
mezzosopranen Else Brems. Birgit Nilsson hjalp med kontakt til Hamborg og Steen 
Højel med mødet med Stockholm. Efter 3 forsyngninger fik hun kontrakt i Tyskland, 
og det blev til mange optrædender i Tyskland og andre steder. Karrieren sluttede 
hun som 57-årig. Jovist – moderen havde hørt rigtigt – datteren havde tembre, og 
med Birgit Nilssons 13 regler blev karrieren stor, en karriere, som Danmark måtte 
undvære grundet alskens forhold herhjemme. Tak for en indsigtsfuld aften. 

 
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 var Niels Borksand. Flere af selskabets medlemmer deltog i denne 
festligholdelse. Dejligt at se og høre Stig Fogh Andersen i fuld vigør igen. 

 
Torsdag den 18. juni 2020: Generalforsamling  
 

Selskabet holdt sin ordinære men forsinkede generalforsamling under anderledes 
former end normalt pga. epidemien. Efter nøje juridiske overvejelser kunne 
generalforsamlingen afholdes virtuelt. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lone 
Ricks og Kirsten Nielsen blev begge genvalgt. Samtidigt skal der lyde en stor tak til  Helle 
Giersing, som udtrådte af bestyrelsen ved årsskiftet, for sin store indsats med bl.a. 

effektiv udarbejdelse og journalisering af Selskabets referater. Formandens beretning for 2019, samt 
det fuldstændige referat fra forsamlingen er tidl. udsendt til medlemmerne. 
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Kalender:  
 
Tirsdag den 8. september 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, Biblioteket Danasvej 30, sideindgangen, 
Frederiksberg. Tilmelding til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk senest fredag den 4. 

september 2020. 
 
 
Tirsdag den 10. november 2020 Foredrag ved programmedarbejder ved DR2 Rie Koch – 
Musikformidling i praksis 

Den kendte stemme fra bl.a. Nytårskoncerterne fra Wien vil fortælle om de tanker 
man som musikformidler gør sig, når det er opera der står på programmet. Vi hører 
både om det generelle og Ries egne oplevelser som ”mikrofonholder”. 
Foredraget finder sted kl. 19:30, Biblioteket Danasvej 30, sideindgangen, 
Frederiksberg. Tilmelding til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk senest tirsdag den 1. 
november 2020. 
 

 
Andre meddelelser: 
Den planlagte koncert til oktober med stipendiaten Rasmus Jupin er atter udsat – denne gang pga. et 
større engagement i Tyskland, som Rasmus Jupin ikke kunne sige nej til. 

 
Selskabet har bidraget til en foreløbig bevarelse af Lauritz Melchiors grav, der ellers stod til at blive 
sløjfet. 

 
 
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 
Søren Mark Olesen, lokaleansvarlig, tlf. 4636 9858, sm@richardwagner.dk 
Lone Ricks, organisationssekretær, tlf. 6015 3770, lr@richardwagner.dk 

 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer velkommen tilbage til Selskabets arrangementer 

 - under nøje hensyntagen til myndighedernes krav og anbefalinger. 
 
 

Finn Elkjær 
Formand 
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