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 apr i l  2015 Årsmøte

2015

Etter  årsmøtet: 
DEBATT om moderne 
regi, still spørsmål til 
operasjefen

Etter  det formelle år smøtet invi terer  
vi  ti l  debatt. Noen er  kr i tiske ti l  
moderniser ing av klassikere, andre 
mener  det er  for  l i te moderniser ing og 
for  mye av det gamle. Bl i r  det for  mye 
regi? Gir  ny r egi  oss nye 
innfal lsvinkler?  Orker  vi  mer? 

Med i  debatten er  operasjef Per  Boye 
Hansen, tidl igere kinosjef Ingeborg 
Moræus Hanssen,  og r edaktør  av 
scenekunst.no Hi ld Borchgrevink. Geir  
Moen er  ordstyrer.

Kom på møtet og hør  på diskusjonen. 
Hvis det bl i r  tid vi l  vi  åpne for  
spørsmål fr a salen. 

Ordstyreren vil forberede noen 
problemstillinger. Har  du et 
spørsmål du vil stille operasjefen? 
Send det til oss i epost senest innen 
utgangen av apr il! 

DAGSORDEN:

1. Godkjennelse av innkall ing.

2. Valg av to r eferenter.

3. Valg av to per soner  ti l  å under tegne referatet sammen med 

referentene.

4. Valg av tel lekorps.

5. Valg av dir igent.

6. Godkjennelse av dagsorden.

7. Årsberetning for  2014.

8. Regnskap for  2014. 

9. Kontingent 2016/2017.

10. Innkomne for slag:  Ingen for slag mottatt.

11. Valg:

Følgende av styret er  på valg:

Leder : Anne C. Er iksen

Styremedlem: Stein Skøyeneie

Styremedlem: Elisabeth Wieser

Styrets medlemmer  velges for  2 år. 

12. Valg av to r evisorer  for  1 år.

13. Valg av tr e medlemmer  ti l  valgkomité for  1 år.

Det er  kun medlemmer  av Den Norske Operas Venner  som har  tale- 

og stemmerett på år smøtet. 



Styret har  i  per ioden etter  år smøtet i  mai 2014 bestått av følgende personer :

Styreleder : Anne C. Er iksen

Kasserer : Ni ls-Arne Øygarden

Styremedlemmer : Runa Garø, Geir  Moen, 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  2014 vær t avholdt 10 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  2015 registr er t 869 aktive, betalende medlemmer  i  vår t medlemsarkiv (939 i  apr i l  2014). Av 
disse er  31% 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.

 apr i l  2015 

STYRET:

Årsmelding

2014

medl emsakt iv it et er :
Vi har  i  2014 hatt 8 medlemsar rangement og 6 abonnementsforesti l l inger.

Januar : medlemsmøte.  Tema: kostymer, foredrag og omvisning av A. Bibow.

Mars:  medlemsmøte. Tema: Mozar t og Don Giovanni, Kjel l  Hi l lveg

Mai:  År smøte, utdel ing av talentpr is ti l  Nina Gravrok, hederspr is ti l  Henr ik 
Engelsviken og ærespr is ti l  Solveig Kr inglebotn. 

August: medlemsmøte. Tema: Romeo og Jul ie, foredrag av Ingr id Lorentzen.

Oktober : medlemsmøte. Tema: Peer  Gynt, samtale med regissør  Sigr id Strøm 
Reibo. Knut Skram sang for  oss (se bi lde), akkompagner t av Stein Skøyeneie.

November : Vennetreff  på Gamle Raadhus. Tema: Elisabeth Schwar tzkopf, foredrag av Kjel l  Hi l lveg.

November : Omvisning på Kunstner forbundets juleutsti l l ing dagen før  åpning.

Desember : Julemøte. Foredrag av Operaens styreleder  Ellen Horn. El isabeth Teige og hennes pianist holdt en 
minikonser t med   l ieder. Julesanger  ble avsunget, profesjonelt akkompagner t av styrets Stein Skøyeneie. 

Abonnementsforestillinger :

Alcina, Don Giovanni, Den Flyvende Hollender, Romeo og Jul ie, Lady Macbeth fr a Mtsensk, Peer  Gynt.

Generalprøver :

Operaen sender   av og ti l  invi tasjon dir ekte ti l  abonnenter, andre ganger  via oss sl ik at vi  kan sende ti l  al le 
våre medlemmer. Det er  kun de som er  r egistr er t med epost som får  invi tasjonene, dette er  fordi  vi  som regel 
får  beskjed r ett før  generalprøven, og det er  ikke praktisk mulig å få sendt ut invi tasjon i  brev.
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Desember /januar : Wien.  27 deltagere - 3 ledige 
plasser.

Februar :  Barcelona/Valencia.  26 deltagere - 4 ledige 
plasser.

Apr i l :  Par is.  26 deltagere, utsolgt - 1 mer  enn 
planlagt.

Apr i l : Ber l in.  35 deltagere, utsolgt.

Mai:  København.  35 deltagere, utsolgt.

Juni : Dagstur  ti l  Hamar.  50 deltagere, utsolgt.

Jul i : Läckö/Skäret i  Sver ige m/minibuss.  20 deltagere, 
utsolgt.

August: Stiklestad/Røros/Gålå m/minibuss. 20 
deltagere, utsolgt.

Oktober : Tor ino/Parma.  17 deltagere ? 8 ledige 
plasser.

November : Dagstur  ti l  Brumunddal. 50 deltagere, 
utsolgt.

Desember :  Venezia.  35 påmeldte.  Utsolgt.

Desember /Januar :  Budapest.  44 påmeldte.  Utsolgt.

Antal let med hensyn ti l  ?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.

HUSK Å MELDE

ADRESSE-

FORANDRING!

r eiser : pr iser   og st ipend:
Talentpr isen gikk i  2014 ti l  Nina Gravrok. 
Hun ble fast sol ist i  DNO&B fr a sesongen 
2013/14. 

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. Vi  mente Henr ik Engelsviken var  
en verdig mottaker, og han f ikk vår  
hederspr is i  2014.

Ærespr isen henger  meget høyt, og hadde 
ikke vær t utdelt siden 2004 da vi  i  2014 
invi ter te Solveig Kr inglebotn ti l  å komme 
ti l  vår t år smøte for  å motta pr isen. Hun 
holdt en engasjer t og varm takketale. 
Engelsviken og Kr inglebotn f ikk i  ti l legg 
ti l  pr isen på kr  15.000, et tr ykk av 
Torstein Rittun.

Vi  mottok mange gode søknader  ti l  vår t 
r eise- og arbeidsstipend. Stipendet er  på 
innti l  kr  15.000, og  kan søkes av ansatte i  
Operaen, både innenfor  administr asjon, 
verkstedene og av sangere/dansere.  
Styret valgte i  år  å doble totalbeløpet, og 
fordelte dette på tr e stipend:
Tone Kummer vold kr  15.000 
Ida Kallanvaara  kr  10.000
Grønn Opera v/May Br i tt Grønli  kr  5.000.

kommunikasj on:
78% 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  

So
lv

ei
g 

K
ri

ng
le

b
ot

n
Fo

to
: A

nn
e 

C
. E

ri
ks

en



(1)

(2)
(3)

0,00

Noter:

(1)
Vennetreff: 2 405,00 (3)
Medlemsaktiviteter: 8 176,67 2 000
Julemøte: 2 800,39 2 500

13 382,06 2 500
2 500

(2) 2 500
15 000 4 000
15 000 4 000
15 000 20 000
15 000
10 000
5 000

100 000
7 669

182 669
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