E R H V E R V S K L U B

DEN JYSKE OPERA

OPERAOPLEVELSER I 2020

S Æ S O N 2020- 21

Operachef Philipp Kochheim har sammensat et spændende program i 2020.

Bortførelsen fra seraillet, Dracula, Sunset Boulevard og Rigoletto er nogle af
de store oplevelser Den Jyske Operas Erhvervsklub inviteres til i 2020.

Premiere d. 21. februar 2020
To kvinder på randen af nervøst sammenbrud
Én af Mozarts mest populære operaer, Bortførelsen fra seraillet, udforsker den fascinerende og komplekse konstellation
af kærlighed og had: To kvinder er fængslet af den mægtige Bassa Selim i seraillet - hans mystiske harem - mens deres
partnere forsøger at befri dem. Men ønsker disse kvinder virkelig at undslippe? Eller har de fundet noget, som de aldrig
havde drømt om før?
Opsætningen er moderne og handlingen tidløs. Her ligner Mozart Shakespeare: Tid og sted betyder ikke meget; hvad der er
vigtigt, er menneskelige relationer, frygt, håb, mangler og svagheder. fortæller instruktør og operachef Philipp Kochheim.
Operaen er en co-produktion med Theater Münster i operachef Philipp Kochheims iscenesættelse.

OPERA
AFTER
WORK

Torsdag d. 2. april 2020 kl. 16.30-19.00
OPERA AFTER WORK
Den Jyske Opera inviterer til en inspirerende eftermiddag med fokus
på fremtidens samarbejdspotentiale mellem kultur og erhverv.

Premiere d. 29. april 2020
Elsk mig til døde
Når grev Dracula lægger sin mund mod den blege kvindehals, skælver vi af fryd. Sådan har det været, siden
Dracula-myten fik liv i Bram Stokers berømte roman fra 1897. I et væld af bøger, på film og teaterscener har den
karismatiske legende suget til sig af det varme blod. Nu får du den stormfulde historie om Dracula i en storslået musikalsk
forestilling, skabt i et historisk samarbejde mellem Aarhus Teater og Den Jyske Opera.

Lørdag d. 20. juni 2020 kl. 15.00

OPERA I
PARKEN

OPERA I PARKEN
Den Jyske Operas solister og kor og Aarhus Symfoniorkester inviterer til
Opera i Parken – Skanseparken, Aarhus med smagsprøver på nogle af de
værker, som kan opleves i den kommende sæson.

SUNSET
BOULEVARD
BOG OG TEKST AF

MUSIK AF ANDREW LLOYD WEBBER
DON BLACK OG CHRISTOPHER HAMPTON
BASERET PÅ BILLY WILDERs FILM

TAMMI ØST
Premiere d. 14. august 2020
Ikonisk Andrew Lloyd Webber musical om identitet og illusion
Andrew Lloyd Webbers bestseller af en musical er baseret på Billy Wilders ikoniske film Sunset Boulevard, hvor en
mislykket manuskriptforfatter bliver fortryllet af Norma Desmond, en sky og glemt diva fra stumfilms-æraen. Nogle
af Lloyd Webbers mest mindeværdige sange som ”As If We Never Said Goodbye” hylder den spændende film noir om
kærlighed, jalousi og mord i Hollywoods forgangne og glamourøse guldalder. Den danske film- og teaterstjerne Tammi
Øst følger i fodsporene på legendariske skuespillere som Glenn Close og Gloria Swanson for at skildre Norma Desmonds
krævende rolle. Forestilling med Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske Operas kor og et stort internationalt cast.

Premiere d. 20. november 2020
Bag masken
Giuseppe Verdi har forvandlet Victor Hugos skuespil Le roi s’amuse (Kongen forlyster sig) til en af de mest spændende
historier i operahistorien. Operaen er en mørk og knivskarp krimi, der udspiller sig i Mantova i Lombardiet i det 16.
århundrede i en verden befolket af gangstere, sammensvorne, ludere – og en vanskabt hofnar, som forgæves forsøger at
redde sin eneste datter fra en fordærvet verden.
Melodierne i Rigoletto er nogle af de mest kendte i musikhistorien. Verdi var da også så overbevist om, at han havde
skrevet et mesterværk, at han afkrævede sine sangere fuldstændig tavshedspligt. Men siden 11. marts 1851 har melodierne
fra Rigoletto lydt igen og igen verden rundt.

Dine fordele i Den Jyske Operas Erhvervsklub

VIP-invitationer til middage og forestillinger
Hele 3 gange i 2020 modtager I invitation til 2 personer til forestillinger i Musikhuset Aarhus, Store Sal med
introduktion og middag inden forestillingen samt drink i pausen.

Fri-Billetter
Vi tilbyder 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 Den
Jyske Operas egne 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
2 invitationer til Opera After Work, hvor operachefen orienterer om sæsonens repertoire, oplæg ved keynote speaker
fra erhvervslivet samt underholdning ved solister fra Den Jyske Opera.

Nyhedsmail
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.

Særlige arrangementer
Som medlem i Den Jyske Operas Erhvervsklub hjælper vi jer med at skræddersy et
helt særligt arrangement, der passer til jeres virksomheds behov.
Kontakt
Sabrina Vinther
Fundraiser & Sponsorkoordinator
Tel. 5151 7679
sav@jyske-opera.dk

Medlemskabet koster kr. 30.000,- + moms, gældende for 1/1 til 31/12 2020

Medlemmer

AKAPRINT · BEAUTÉ PACIFIQUE · CHEMNITZ CHEMNITZ · DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S · EUROPCAR
JYLLANDS-POSTEN A/S · JYSKE BANK A/S · KONXION · BYGGESELSKAB OLAV DE LINDE · PRESSALIT A/S

E R H V E R V S K L U B

Erhvervsklubkalender for 2020
Dato og klokkeslet

Forestilling / arrangement

Sted

Eksklusivt for
erhvervsklubmedlemmer

Lørdag d. 1. februar
kl. 13.00 - 14.00

Musikalsk optakt Bortførelsen
fra seraillet med operasangere

Musikhuset
Aarhus,
Caféscenen

Fredag d. 21. februar
kl. 17.30 og 19.30

Premiere
Bortførelsen fra seraillet

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro samt afterparty efter forestillingen
Invitation for 2 personer

Torsdag d. 2. april
kl. 16.30 - 19.00

Opera After Work

Aarhus

Invitation for 2 personer

Onsdag d. 29. april
kl. 19.30

Urpremiere Dracula

Aarhus Teater

Invitation for 2 personer

Lørdag d. 20. juni
kl. 15.00

Opera i Parken

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Picnickurv til 4 personer

Fredag d. 14. august
kl. 17.30 og 19.30

Premiere Sunset Boulevard

Musikhuset
Aarhus

Middag og intro samt afterparty efter forestillingen
Invitation for 2 personer

Fredag d. 20. november
kl. 17.30 og 19.30

Rigoletto

Musikhuset
Aarhus, Store sal

Middag og intro
Invitation for 2 personer

December

Julesang & Messeklang
koncert

Lukaskirken,
Aarhus

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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