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

Styreleder : Geir  Moen

Nestleder : Anne C. Er iksen

Kasserer : Ni ls-Arne Øygarden

Styremedlemmer : Runa Garø, Stein Skøyeneie, El isabeth Wieser , Dagny Gär tner  Hovig

Revisorer : Grete Lian-Frøen og Aino Thorp

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

Det har  i  2016 vær t avholdt 7 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. 

År smøtet i  2016 vedtok å endre foreningens navn fr a Den norske operas venner  ti l  Operaens Venner  Oslo. 
Medlemsmøtene er  fr a høsten 2016 avholdt på Thon Hotel Opera. Antal l  fr emmøtte har  økt betydelig.

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

Det er  i  januar  2017 registr er t 788 aktive medlemmer  i  vår t medlemsarkiv (780 i  f jor ). Av disse er  26% 
abonnenter , r esten er  dir ektemedlemmer.  Ver ving av nye medlemmer  vi l  være et satsingsområde.
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STYRET:

Årsmelding

2016

medl emsakt iv it et er :
I  2016 hadde foreningen 3 medlemsmøter  og 8 abonnementsforesti l l inger , i  ti l legg ti l  år smøtet. Det ble også 
ar ranger t et vennetreff  med suppe på Gamle Raadhus restaurant. 

Jan: Abonnementforesti l l ing Tr yl lef løyten.

Febr : Abonnementforesti l l ing Gisel le.
Vennetreff  på Gamle Raadhus med Kjel l  Hi l lveg. Tema La Traviata.
Abonnementforesti l l ing La Traviata.

Mai: År smøte. Etter  formelt år smøte snakket dramaturg ved operaen i  Gøteborg, Gøran Gademan, 
om Turandot, og Eli  Kr istin Hanssveeen hadde en minikonser t akkompagner t av Stein Skøyeneie.
Abonnementsforesti l l ing Turandot.

Juni : Abonnementsforesti l l ing A Swan Lake.

Sept: Medlemsmøte om  War  Requiem og Br i tten ved formidl ingskonsulent Ragnhi ld Motzfeldt fr a 
DNO&B, minikonser t ved batyton Yngve Søberg og pianist Reza Aghamir.
Abonnementsforesti l l ing War  Requiem.

Okt:  Rekvisi ttleder  Åge Sørumshaugen fr a DNO&B og scenograf Sunniva Bodvin snakket om
samarbeidet mellom scenograf og r ekvisi tør. Minikonser t ved mezzosopran Hege Høisæter  og

 pianist John Lidal.

Des: Julemøte. Kjel l  Hi l lveg snakket om Mozar t og Cosi fan tutte. Minikonser t ved bassanger  Magne
 Fremmer l id som etter  konser ten f ikk over rakt Operaens venner  Oslos Hederspr is på 20000 kr   og et 

diplom. Fremmer l id ble akompagner t av Stein Skøieneie.     
Abonnementsforesti l l inger  Cosi  fan tutte og Nøtteknekkeren.



HUSK Å MELDE

ADRESSE-

FORANDRING!

-  Desember /Januar :  Dresden, 43 deltagere, utsolgt.

-  Mars:  Trondhjem og Stjørdalen.  17 stk., 8 r est.

-  Mars:  Or ientekspr. Venezia/Par is.  18 stk., 7 r est.

-  Apr i l :  Elvecruise på Rhinen.  30 deltagere, utsolgt.

-  Mai/Juni :  Riga.  34 deltagere, utsolgt.

-  Juni /Jul i :  Elvecruise i  Russland.  24 stk., 1 r est.

-  August:  Røros/Stjørdalen.  17 stk., utsolgt minibuss.

-  August:  Sver ige.  17 stk., utsolgt minibuss.

-  Oktober :  Nordfjordeid.  23 deltagere, 7 r est.

-  Oktober :  Syd-Ital ia.  44 stk.  Utsolgt.

-  November :  Dagstur  ti l  Brumunddal.  Utsolgt.  46
   stk .

-  Desember :  Zür ich. 10 deltagere.  10 r est.

-  Desember /Januar :  Nyttår stur  ti l  Praha, 25 stk., 5
   r est.

Det bør  nevnes at antal l  når  det gjelder  «utsolgt» 
var ierer  sterkt, da vi  ofte opererer  med svær t 
begrenset antal l  ti lgjengelige bi l letter , el ler  ønske om 
å ha et noe reduser t antal l  deltagere.

r eiser : pr iser   og st ipend:
Hederspr is fr a 
Operaens 
venner  Oslo 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. 
Magne 
Fremmer l id ble i  
november  ti ldelt 
hederspr isen, 

Soliststipendet kan søkes av dansere og sangere 
som er  sol ister  i  Den Norske Opera & Ballett. 
Stipendet skal gi  økonomisk bistand ti l  
kunstner isk utvikl ing.

Soliststipendet i  
år  gikk ti l  El i  
Kr istin 
Hanssveen, hun 
f ikk kr  85000 ti l  
kunstfagl ig 
utvikl ing.  Bi ldet 
er  fr a en 
minikonser t hun 
holdt for  oss i  
mai 2016. Av 
praktiske 
år saker  ble den 
off isiel le 
utdelingen av 
stipendet 
foretatt i  2017.

Reise- og arbeidsstipendet kan søkes av al le 
ansatte i  Operaen. Stipend for  2016 ble ti ldelt 
r ekvisi ttavdelingen. Stipendet ga dem mulighet 
for  å r eise med en gruppe på 6 personer  for  å 
møte r ekvisi ttavdelingen i  Helsinki .   
Rekvisi ttleder  Åge Sørumshaugen takket for  
stipendet på medlemsmøte i  oktober.

kommunikasj on:
83% 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, Operaen 
sender  ut dir ekte ti l  abonnentene. 

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 ti l  al le før  sesongstar t, 
både i  epost og i  vanlig brev. Folderen l igger  også 
sammen med annen informasjon i  foajeen i  
Operaen, og legges ut på al le medlemsmøter. 
De som har  epost får  påminnelse om medlems-
møtene i  epost.
 
Det er  viktig at medlemmene husker  å melde 
fr a om endr ing i  epostadresse og bostedsadresse.  

Operaens venner  Oslo  

Postboks 273 Sentrum, 0103 Oslo

Epost: post@ovoslo.no

Tlf.svarer : 9863 7001

Nettsider : w w w.operavenn.no

facebook.com/operaensvenner  
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