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ET EKSKLUSIVT KATALOG
AF STORE OPLEVELSER
TIL DEN JYSKE OPERAS
ERHVERVSKLUB

OPERAFRISTELSER I 2019

Efter sin særdeles succesfulde opera Heksen (1892) gik den danske komponist August Enna i 1893 i gang med en opera
baseret på en roman af den britiske forfatter H. Rider Haggard om den berømte egyptiske dronning Kleopatra. Som sin
librettist hyrede han den danske forfatter Einar Christiansen, som også havde skrevet teksten til Carl Nielsens opera
Saul og David.
Denne nye opera, Kleopatra, fik sin førsteopførelse på Det Kongelige Teater i København i 1894, hvor den spillede 7
gange og fik en begejstret modtagelse og overstrømmende anmeldelser.

Den Danske Serie

Astor Piazzolla

MARÍA DE
BUENOS AIRES
Kom med på en forførende og berusende rejse til Buenos Aires i en original blanding af opera og argentinsk tango.
Den Jyske Operas operachef Philipp Kochheim instruerer Astor Piazzollas mesterværk med Yamil Borges og Kurt Ravn i
hovedrollerne.

Den Jyske Opera inviterer til en spændende eftermiddag for kultur- og erhvervslivet.

Den Jyske Operas solister og kor og Aarhus Symfoniorkester afholder Opera i Parken - Skanseparken.

Revolutionær eller terrorist?
I anden del af Den Jyske Operas Danske Serie oplever vi, hvordan en helt almindelig mand, en simpel hestehandler,
bliver terrorist og hærger en hel landsdel. Den glemte danske komponist Paul August von Klenau baserer sin medrivende
opera-thriller på Heinrich von Kleists udødelige novelle med samme titel og understreger den med et uforglemmeligt,
smukt partitur, der kombinerer både et senromantisk, modernistisk og middelalderligt tonesprog, som gjorde denne
opera til en stor succes ved premieren i Stuttgart i 1933.
Efter 2. verdenskrig har værket - indtil nu - aldrig været opført.

Den Danske Serie

Tjajkovskij

EUGEN ONEGIN

Kærlighed og jalousi i Sankt Petersborg
Tjajkovskijs mest populære opera, Eugen Onegin, kan betragtes som kærlighedsoperaen over alle kærlighedsoperaer.
Aldrig før eller siden har den menneskelige kærligheds karakter med al sin herlighed og tungsindighed været mere
romantisk fremstillet end i denne operaversion af Pusjkins berømte roman på vers.
Kærlighed, lidenskab, jalousi, længsler, krænkelser og død i zartidens Rusland baner vejen for, at den smukke pige fra
landet, Tatjana, falder for en arrogant mand fra Skt. Petersborg, som først mange år senere finder ud af, at han er lige så
forelsket i hende, som hun var i ham. Men da er det for sent…

DINE FORDELE I DEN JYSKE OPERAS ERHVERVSKLUB

Nyt i 2019:
Besøg af en operasager og pianist – gratis for medlemmer
Eksklusivt for medlemmer af erhvervsklubben tilbyder vi at komme ud til din virksomhed med en operasanger
og pianist fra Den Jyske Opera.

Uanset om dit arrangement skal være af formel eller afslappet karakter. Vi skræddersyr dit arrangement, så det
passer præcis til din virksomheds behov.
Kontakt:
Camilla Grunnet
Tlf. 28 71 67 34
E-mail: cg@jyske-opera.dk

Invitationer til middag og operapremiere
Hele 3 gange i 2019 inviteres én person med ledsager fra medlemsvirksomhederne til operapremiere i Musikhuset
Aarhus, Store Sal og middag inden forestillingen.

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.

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

Opera After Work og nyhedsmail
I foråret inviteres virksomhedens kontaktperson til Opera After Work, hvor vores operachef
Philipp Kochheim orienterer om repertoiret. Nyhedsmails udsendes ca. hver anden måned.

Annoncér med 25% rabat i programbogen
1 side i programbogen koster kr. 9.750,- inkl. rabat. (Normalpris kr. 13.000,-)

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

Kontingent medlemskabet koster kr. 30.000,- + moms, gældende for 1/1 til 31/12 2019

Medlemmer

Jyllands-Posten A/S · AKA Print · Beauté Pacifique · BYGGESELSKAB OLAV de LINDE · DANSK
ERHVERVSPROJEKT A/S · Europcar · Jyske Bank A/S · Konxion · Martin Chemnitz · Pressalit A/S

Kontaktperson
Camilla Grunnet, Den Jyske Opera · Tlf. 28 71 67 34 · E-mail: cg@jyske-opera.dk

Den Jyske Opera · Skovgaardsgade 2C · Aarhus 8000 · Denmark · www.jyske-opera.dk
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Erhvervsklubkalender for 2019
Dato og klokkeslet

Forestilling / arrangement

Spillested

Eksklusivt for
erhvervsklubmedlemmer

Lørdag d. 23. februar
kl. 13-14.00

Musikalsk optakt
KLEOPATRA med operasangere

Musikhuset
Aarhus

Reservation af pladser

Fredag d. 1. marts
kl. 17.00 og 19.30

Premiere
KLEOPATRA

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag, fernisering og
intro samt afterparty
Invitation til 2 personer

Lørdag d. 16. marts

Tango workshop

Musikhuset
Aarhus

Gratis

Mandag d. 1. april
kl. 20.00

MARÍA DE BUENOS AIRES

Musikhuset
Aarhus

Invitation til 2 personer
Mød de medvirkende
efter forestillingen

Torsdag d. 23. maj

Opera After Work

Aarhus

Invitation til 2 personer

Lørdag d. 22. juni
kl. 15.00

Opera i Parken

Skanseparken,
Aarhus

Gratis

Lørdag d. 10. august
kl. 13.00

Musikalsk optakt - se 30 min.
prøve i Store Sal
MICHAEL KOHLHAAS

Musikhuset
Aarhus,
Caféscenen

Gratis

Onsdag 21. august
kl. 17.00 og 19.30

Premiere
MICHAEL KOHLHAAS

Musikhuset
Aarhus

Middag og intro samt
afterparty til 2 personer

Lørdag 8. november
kl. 17.00 og 19.30

EUGEN ONEGIN

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro
Invitation til 2 personer

December

Julesang & Messingklang

Aarhus

Reservation af pladser

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

