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Hvad byder 2018 på i
Den Jyske Operas Erhvervsklub
Vi ser frem til året hvor vores nye operachef Philipp Kochheim endelig får sat sit
fingeraftryk på repertoiret.
Programbogen 2018-19 håber jeg I har fået tid til at kigge og læse lidt i.
Ellers kan den læses her: https://issuu.com/denjyskeopera/docs/season2018-19

Invitationer til middag og operapremiere
Hele 3 gange i 2018 inviteres én person med ledsager fra medlems virksomhederne til operapremiere i Musikhuset
Aarhus, Store Sal og middag inden forestillingen på nøje udvalgte restauranter.

Verdis mesterværk La Traviata
Violetta, den smukke og karismatiske prostituerede, står over for et skelsættende valg; penge eller kærlighed?
Hun vælger kærligheden og sin unge beundrer, Alfredo, men beslutningen viser sig at få frygtelige konsekvenser…
Musikken i Verdis mesterværk er medrivende og følelsesladet og spænder fra intime ensembler til fuldt orkester. De lange
balkjoler er inspireret af 1930’ern kan nydes i stort anlagte scener med overdådige fester og en perlerække af smukke arier
og kor. Berømt er f.eks. den sprudlende drikkevise Brindisi og arie Di provenza del mar, kendt på dansk som ”Kom hjem,
kom hjem”.
Medvirkende: Den Jyske Operas solister, kor og Aarhus Symfoniorkester

Vi præsenterer i maj en festlig scenisk korforestilling med Den Jyske Operas Kor.
Brus & bobler er en fejring af de bedste og allermest kendte operakor sat i en dramatisk sammenhæng med klaverakkompagnement. Glæd jer til at mærke bruset fra de store operakor og de smukke arier fra Madama Butterfly, Maskarade, Carmen,
Porgy og Bess og meget mere.

Opera i Parken
Den Jyske Operas solister og kor og Aarhus Symfoniorkester afholder Opera i Parken - Skanseparken
Vi vil gerne flytte operaen ud af de vante rammer og møde både eksisterende og nye publikummer under åben himmel.
Koncerten er gratis. Vi forventer over 3000 gæster.
Musik fra (blandt andet): La Bohème, Carmen, Don Giovanni, Kleopatra, Passageren, Porgy & Bess og West Side Story.

I august kan vi præsentere en SKANDINAVISK premiere på Weinbergs opera Passageren.
En gribende opera om fordrivelse, skyld og had. En sand historie!
Operachef Philipp Kochheim har valgt Passageren som den første opera han selv instruerer.
Lisa, en tidligere SS-vagt fra koncentrationslejren Auschwitz, konfronteres med sin for tid, da hun på et skib på vej love
Atlanten ser en mystisk passager, som minder hende om en fange, Marta. Det fremtvinger minder fra krigens rædsler, så
hun graver dybere ned i fortidens løgne og modsigelser, indtil hun endelig beslutter sig for at konfrontere den mystiske
passager…
Medvirkende: Den Jyske Operas solister, kor og Aarhus Symfoniorkester
Gratis musikalsk optakt
Musikalsk optakt til Passageren lørdag den 11. august i Musikhuset Aarhus. Introduktion med CD-eksempler på Caféscenen. ½ times overværelse af prøverne på Passageren i Store Sal.

Til november kan I se frem til endnu én af verdens mest succesfulde og populære operaer,
Carmen af Bizet.
Carmen, en underskøn kvinde, arbejder på en cigaretfabrik. Da hun ser soldaten, Don José, som synes at være den eneste
mand, der ikke er interesseret i hende, forsøger hun at forføre ham. Det lykkes hende let, og Don José bliver vildt forelsket i
hende. Han opgiver sin forlovede, Micaëla, og følger med Carmen til smuglerlejren, hvor hun bor. Den frie fugl Carmen begynder at kede sig og falder for en anden mand, den berømte toreador Escamillo. Don José bliver drevet til vanvid of sin jalousi
og dræber til sidst Carmen uden for tyrefægtningsarenaen i Sevilla, imens tusinder tiljubler den sejrende Escamillo …
Thaddeus Strasseberger er instruktør og scenograf og har stået bag flere opsætninger i både Europa og USA f.eks. The Royal
Opera House Covent Garden i 2014, hvor han instruerede Plácido Domingo i I Due Foscari. Så det bliver spændende …
Medvirkende: Den Jyske Operas solister, kor og Aarhus Symfoniorkester

Billetter
Vi tilbyder, ud over invitationerne til middag og forestilling, årligt 10 fribilletter i bedste kategori, som I kan vælge at
bruge til ledelsen, medarbejdere eller kunder. Som medlem af Den Jyske Operas Erhvervsklub får jeres medarbejdere
derudover 20% rabat på billetter til alle vores forestillinger i Musikhuset Aarhus og Aalborg Kongres og KulturCenter.

Rundvisninger, introduktioner m.m.
Er I en større gruppe, kan vi tilbyde rundvisninger bag scenen og introduktioner ved f.eks. operachef eller instruktør.

Sæsonpræsentation og nyhedsmail
I foråret inviteres virksomhedens kontaktperson til sæson-præsentation, hvor vores operachef
Philipp Kochheim orienterer om repertoiret. Nyhedsmails udsendes ca. hver anden måned.

Annoncér med 33% rabat i programbogen
1 side i programbogen koster kr. 6.000,- minus rabat.

Logo eksponering og link til jeres hjemmeside
Virksomhedens logo eksponeres på vores hjemmeside med link til virksomhedens hjemmeside, i forestillingsprogrammer samt i Musikhusets Foyer under forestillingerne

Kontingent medlemskabet koster kr. 30.000,- + moms, gældende for 1/1 til 31/12 2018

Medlemmer

Jyllands-Posten A/S - Beauté Pacifique - BYGGESELSKAB OLAV de LINDE – DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S
Europcar – Jyske Bank A/S – Kannike Holding A/S – Pressalit A/S

Kontaktperson
Lillian Dresing, Den Jyske Opera · Tlf. 89409114 / 26169114 · E-mail: ldr@jyske-opera.dk

Den Jyske Opera · Skovgaardsgade 2C · Aarhus 8000 · Denmark · www.jyske-opera.dk
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Plan for 2018
Dato og klokkeslet

Forestilling / arrangement

Spillested

Deltagelse / aktivitet

Lørdag d. 20. januar
kl. 13-14.00

Musikalsk optakt
La Traviata med operasangere

Musikhuset
Aarhus, Lille sal

Reservation af pladser

Torsdag d. 1. februar
kl. 17.00 og 19.30

Premiere
Verdis Mesterværk
LA TRAVIATA

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro på
restaurant MALT
Invitation til 2 personer

Onsdag d. 7. og
torsdag d. 8. marts

LA TRAVIATA

Det Kongelige Tea- Mulighed for køb af billetter
ter, Gl. Scene
via Lillian

Lørdag d. 5. maj
kl. 19.30

Brus & bobler

Musikhuset
Aarhus, Lille sal

Invitation til 2 personer

Lørdag d. 16. juni
kl. 16.00

Opera i Parken

Skanseparken

Gratis.
Invitation til vip-telt

Lørdag d. 11. august
kl. 13.00

Musikalsk optakt - se 30 min.
prøve i Store Sal
PASSAGEREN

Musikhuset
Aarhus,
Caféscenen

Gratis

Onsdag d. 22. august
kl. 17.00 og 19.30

Skandinavisk premiere
Weinbergs PASSAGEREN

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro på restaurant
Invitation til 2 personer

Tirsdag d. 6. og
onsdag d. 7. november

CARMEN

Det Kongelige Tea- Mulighed for køb af billetter
ter, Gl. Scene
via Lillian

Lørdag 24. november

CARMEN

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro på restaurant

Evt. Lukaskirken

Reservation af pladser

10.-12. december
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Julesang & Messingklang

Invitation til 2 personer

