
Styret har  i  per ioden etter  år smøtet i  mai 2015 bestått av følgende personer :

Styreleder : Geir  Moen

Kasserer : Ni ls-Arne Øygarden

Styremedlemmer : Runa Garø, Anne C. Er iksen, Stein Skøyeneie, Ter je Thorp, El isabeth Wieser

Revisorer : Grete Lian-Frøen og Aino Thorp

Valgkomité: Astr id Holmlund, Ingegerd Kleppen Rafn og Sigmund Rosandnes.

Det har  i  2015 vær t avholdt 8 styremøter  i  ti l legg ti l  diskusjoner  og planlegging via epost og telefon. Styrets 
medlemmer  arbeider  på fr ivi l l ig basis og mottar  ingen godtgjørelse. Medlemmer  av styret får  delta på 
medlemsmøter  gratis. 

Den Norske Operas venner  er  r egistr er t i  Brønnøysundregisteret med org.nr. 896 018 922. 

Det er  i  apr i l  2016 registr er t 780 aktive, betalende medlemmer  i  vår t medlemsarkiv (869 i  apr i l  2014). Av 
disse er  30% abonnenter , r esten er  dir ektemedlemmer.  Noe av nedgangen i  totalantal l  kan skyldes at vi  er  
mer  aktive med å slette medlemmer  som ikke betaler  kontingenten etter  pur r ing. Ver ving av nye 
medlemmer  vi l  være et satsingsområde.
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STYRET:

Årsmelding

2015

medl emsakt iv it et er :
I  2015 hadde vi  7 medlemsmøter  og 6 abonnementsforesti l l inger  : 

Januar  : En omvisning i  Operaen av Tor i l l  Er iksen

Februar  : Vennetreff  med musikk og suppe i  Gamle Raadhus. Kjel l  Hi l lveg kåser te om  Jussi  Bjør l ing og spi l te 
     musikkeksempler  fr a hans fantastiske kar r iere. 

Mars: Foredrag Fra Flagstad ti l  Gravrok ved Ni ls B Topland, Deichmanske bibl iotek. Nina Gravrok sang

Mai: År smøte. Etter  formelt år smøte var  det debatt om moderne regi  contra tr adisjonell  r egi . Ingeborg
         Moræus Hansen, Hi ld Borchgrevink og Hedda Hægåsen-Hallesby satt i  panelet 

September : Foredrag om Katja Kabanova av Mar ianne Wiik Oulie, Deichmanske bibl iotek

November : Vennetreff  med musikk og suppe i  Gamle Raadhus. Kjel l  Hi l lveg kåser te om Hollendersangere 

Desember : Julemøte med mat og prat. Keti l  Hugaas ble inter vjuet av Geir  Moen, og Keti l  sang og satte oss i
                     julestemning. Stein Skøyeneie hadde laget en morsom quiss og mottakere av stipendier  - MayBr i tt
                    Grønli , Grønn opera og Rønnaug Madslien, hornist i  operaorkestr et - takket for  stipend og bidro
                    med god underholdning.

 Abonnem entsfor est i l l i nger :

Barbereren i  Sevi l la, Carmen, Lohengr in, La Traviata, Katja Kabanova, Den f lyvende hollender

Gener alpr øver :

Operaen sender   av og ti l  invi tasjon dir ekte ti l  abonnenter , det er  kun de som er  r egistr er t med epost som får  
invi tasjonene, og de sender  kun ti l  den de har  r egistr er t som kjøper  av abonnementet.



HUSK Å MELDE

ADRESSE-

FORANDRING!

- Desember /Januar :  Budapest, 40 deltagere, utsolgt.

- Februar :  Kr istiansund/Tromsø, 30 deltagere, utsolgt.

- Mars:  Operafestivalen i  Aalborg, 30 deltagere,
               utsolgt.

- Mars:  USA m/N.Y. og Sarasota, 23 deltagere, 7 r est.

- Apr i l :  Roma, 25 deltagere, 5 r estplasser.

- Mai:  Elvecruise på Donau, 30 deltagere, utsolgt.

- Juni :  Dagstur  ti l  Halden m/Tosca, 32 deltagere, 3
             r est.

- Dagstur  ti l  Hamar /Flagstadfestivalen, 30 delt., 5 r est.

- Juni :  Zür ich, 25 deltagere, 5 r estplasser.

- Jul i :  Verona, 35 deltagere, utsolgt.

- August:  Roma, 15 deltagere, 10 r estplasser.

- August:  Skäret/Dalhalla, 15 deltagere, utsolgt.

- Oktober :  Nordfjordeid, 32 deltagere, utsolgt.

- Oktober :  Modena, 42 deltagere, utsolgt.

- Oktober :  Parma, 21 deltagere, 4 r estplasser.

- November :  Dagstur  ti l  Brumunddalen, 33 delt., 2
                        r est.

- Desember /januar :  Dresden, utsolgt, 40 deltagere. 

r eiser : pr iser   og st ipend:
Den Norske Operas Venners hederspr is 
kan gis ti l  en kunstner  el ler  annen ansatt 
i  Operaen, som gjennom en år rekke har  

gjor t stor  
innsats i  
Den Norske 
Opera & 
Ballett. 
Ole Jørgen 
Kr istiansen 
ble ti ldelt 
heders-
pr isen, og 

kvi tter te med store fr anske operaar ier  på 
år smøtet.

Den store sol istpr isen på kr  100.000 gikk 
ti l  tenoren Mar ius Roth Chr istensen.

Reise- og arbeidsstipend er  på innti l  kr  
15.000, og  kan søkes av ansatte i  
Operaen. Stipend for  2015 ble ti ldelt 
hornist Rønnaug Madslien i  
Operaorkesteret, og 
informasjonskonsulent Hedda 
Høgåsen-Hallesby.

kommunikasj on:
80% av medlemmene har  epostadresse, og det meste av 
kommunikasjonen med medlemmer  skjer  gjennom epost. 
Dette gir  oss mulighet for  å kommunisere oftere og 
r askere enn via brevpost.

Gjennom medlemsmøtene får  vi  anledning ti l  å bl i  kjent, 
og vi  ser  møtene som en viktig ki lde ti l  gjensidig 
informasjon og meningsutveksl ing. 
Informasjon om generalprøver  skjer  kun i  epost (se 
for r ige side). Invi tasjoner  ti l  medlemsmøter  sendes som 
medlemsbrev både i  epost og brev, samt at vi  legger  ut 
info på våre nettsider , facebook og tw itter.  I  vår  l i l le 
programfolder  er  al le møter  og abonnements-
foresti l l inger  for  hele sesongen l istet opp, folderen sendes 
ut sammen med medlemsbrev før  sesongstar t, 
og l igger  sammen med annen informasjon i  
foajeen i  Operaen.

Det er  viktig at medlemmene husker  å 
melde fr a om endr ing i  epostadresse og 
bostedsadresse.  

Den Norske Operas venner   

Postboks 273 Sentrum, 0103 Oslo

Epost: post@operavenn.no

Tlf.svarer : 9863 7001

Nettsider : w w w.operavenn.no

facebook.com/operaensvenner  

Bildet: Rønnaug Madslien spi l ler  horn på 
hageslange, mens Geir  Moen for søker  å følge 
hornistens dir iger ing av r etningen på 
ut-lyden. Bi ldet er  fr a julemøtet.


