Pressemeddelelse. Aarhus den 14. maj 2018

GRATIS SOMMERKONCERT i SKANSEPARKEN, AARHUS LØRDAG 16. JUNI 2018
Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester præsenterer Opera i parken, en festlig, udendørs
operakoncert med kendte klassikere og mesterværker fra den kommende operasæson lørdag den
16. juni 2018 i Skanseparken, Aarhus. Fri entré til koncerten, hvor konferencier Mikkel Fønsskov,
kendt fra Aftenshowet, guider publikum gennem programmet.

”

Den Jyske Opera flytter opera ud af de vante rammer og møder publikum under åben himmel. Ved at
flytte kunstformen væk fra de mere formelle rammer i konventionelle teatersale skabes en mulighed
for at opleve musikken på en ny måde. Vi vil gerne byde på opera for alle - både de faste operagængere og
alle, der er nysgerrige på opera. Vi er derfor rigtig glade for, at vi kan gøre arrangementet gratis, takket været
vores samarbejdspartnere”, udtaler operachef Philipp Kochheim.

”

Der er lagt op til et spændende arrangement og en enestående oplevelse for
alle aarhusianere, når Den Jyske Opera rykker ud i Skanseparken. Aarhus er
en by med mange spændende kulturtilbud. De bliver særligt spændende når de
præsenteres i nye rammer. Det inviterer nye målgrupper ind i kulturens fællesskab
og sætter et nyt perspektiv på den måde vi bruger og oplever vores by”, udtaler
rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad.

”

I Aarhus Symfoniorkester er vi glade for det mangeårige samarbejde med Den
Jyske Opera, hvor vi lægger orkester til operaforestillingerne i Aarhus. Det har
længe været en drøm for os at kunne præsentere en udendørs operakoncert for
byens borgere, og jeg glæder mig over, at vi nu i fællesskab kan annoncere Opera i
parken", udtaler Kristian Rahbek Knudsen, Musikchef for Aarhus Symfoniorkester.

Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester præsenterer:
Tidspunkt Lørdag den 16. juni 2018 kl. 15.00- ca. 17.00.
Sted Skanseparken, Aarhus
Varighed Ca. 2 timer inkl. pause
Pris Gratis

Medvirkende

Program Uddrag fra La Bohème (Puccini), Carmen
(Bizet), Don Giovanni (Mozart), Kleopatra (Enna),
Passageren (Weinberg), Porgy & Bess (Gershwin), West
Side Story (Bernstein) m.fl.

Solister fra Den Jyske Operas nye ensemble:
Johanne Højlund  Tanja Christine Kuhn  Silvia Micu
Daniel Szeili  Leif Jone Ølberg

Hjemmeside
www.jyske-opera.dk/dk/opera-2018-19/opera-i-parken

Den Jyske Operas Kor
Aarhus Symfoniorkester

Konferencier Mikkel Fønsskov
Dirigent Andreas Delfs

TalentU
– Den Jyske Operas talentudviklingshold for 15-22 årige
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Unge stjernesolister fra Den Jyske Operas nye ensemble vil sammen med Aarhus
Symfoniorkester, Den Jyske Operas Kor og TalentU under ledelse af dirigent Andreas Delfs give
koncert bl.a. med uddrag fra den kommende operasæson. Publikum vil kunne nyde nogle af
verdens mest kendte og elskede operamelodier fra Carmen og La Bohème sammen med festlige
musical-uddrag fra Porgy & Bess og West Side Story m.m. Det hele bindes sammen af
konferencier og operaelsker Mikkel Fønsskov, kendt fra DR Aftenshowet. Det bliver med andre ord
et stemningsfuldt og varieret program med stor musik, som kan opleves gratis i hjertet af Aarhus.
Vi genindvier med Opera i parken en glemt event-plads, nemlig Skanseparken i Aarhus, hvor der
for år tilbage blev afholdt store udendørs koncerter og arrangementer. Skanseparken kan rumme
ca. 4.000 mennesker.
Opera i parken er en invitation til alle interesserede til en dejlig dag i selskab med stor musik i
hjertet af Aarhus med smagsprøver på den kommende sæson.
Praktiske oplysninger:
Se vedlagte
Download grafisk materiale:
https://www.jyske-opera.dk/dk/presserum/
Yderligere oplysninger kontakt venligst:
Marketing- og kommunikationschef Anne Visby Larsen, Den Jyske Opera, mobil 29 80 42 73,
avl@jyske-opera.dk
Med venlig hilsen
Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester
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Praktiske oplysninger:
Der er plads til ca. 4000 personer i
Skanseparken.
Der er fri adgang til koncerten.
Mad og drikke
Tag familien, en madkurv og et tæppe eller
stole med og få en hyggelig eftermiddag.
Der er rige muligheder for indkøb af mad
og drikke i nærheden i Bruunsgade m.m.
som kan medbringes til koncerten.
Parkering i området:
Kom i god tid eller benyt offentlig transport.
Skanseparken ligger 10 minutters gang fra
Aarhus Hovedbanegård.

Mere information:
Den Jyske Operas hjemmeside vil løbende blive opdateret. Fra ca. 9. juni 2018 kan koncertgæster
orientere sig om yderligere praktiske oplysninger.
https://www.jyske-opera.dk/dk/oplev-opera/opera-i-parken/
Opera i parken - partnere
Den Jyske Opera
Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Kommune
Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad
Opera i parken er støttet af
CAC fonden
Jyllands-Postens Fond

Om Skanseparken
Skanseparken er en centralt beliggende bypark mellem Strandvejen og Marselisborg Allé på
Frederiksbjerg i hjertet af Aarhus. Skanseparken har fået navn efter Wallensteins Skanse, der blev
opført under svenskekrigene 1627-29. Frem til starten af 1960erne dannede parken ramme om de
såkaldte ”parkunderholdninger” for byens borgere og gæster, bl.a. med en operetteaften "Fra
Offenbach til Oklahoma". Vi glæder os til igen at fylde parken med opera.
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