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Den Jyske Opera får endnu en generøs støtte til

Den Jyske Opera har netop modtaget generøs støtte fra Augustinus Fonden til Den Danske Serie.
Med Den Danske Serie lukker Den Jyske Opera op for den danske musikhistories rigdom med glemte
operaskatte såvel som et nyskrevet værk om et af dansk histories glemte kapitler.

”Siden verdens første opera blev skrevet i slutningen af 1500-tallet, er der
blevet komponeret mere end 90.000 operaer. Kun omkring 60 af dem
opføres regelmæssigt – og et fåtal er danske. Med Den Danske Serie
udfolder og fejrer Den Jyske Opera rigdommen i dansk kultur, og søger
mod at udvide forståelsen af danskernes egen nationale arv. Vi glæder os
over at kunne opføre flere operaer af danske komponister fremadrettet og
takker for støtten.” Operachef Philipp Kochheim
Støtte til kulturbærende arbejde
Augustinus Fonden har også tidligere støttet Den Jyske Operas forestillinger – heriblandt Weinbergs
holocaustopera Passageren, som spillede i Musikhuset Aarhus i august 2018. Med donationen til Den
Danske Serie støtter Augustinus Fonden Den Jyske Operas kulturbærende arbejde med at opføre
yderligt tre danske operaer de kommende sæsoner.
Dansk opera på programmet siden 2018
Den Danske Serie åbnede med August Ennas Kleopatra, der i foråret 2019 kunne opleves over hele
landet. I august 2019 opførtes Skandinavienspremieren på Paul August von Klenaus Michael Kohlhaas
i Musikhuset Aarhus. Tredje opera i Den Danske Serie er Poul Schierbecks eneste opera Fête galante,
som var planlagt til at blive opført for første gang i 60 år i foråret 2021. Til august 2021 får Karsten
Fundals nyskrevne opera Inkognito Royal verdenspremiere i Musikhuset Aarhus, hvor de mystiske
omstændigheder om Kong Frederik d. 8.s død i 1912 fortolkes på scenen. I november 2021
offentliggøres den næste opera i Den Danske Serie.
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Med venlig hilsen
Den Jyske Opera

