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Sæson 21/22 er en længe ventet én af sin slags, for 
i det år, vi lægger bag os nu, har der været mere 
usikkerhed og flere aflysninger i hele landet, end vi 
havde frygtet. En ny sæson skal derfor komme med 
nyt håb og en broget flok af forskellige værker, som 
kommer ud til alle kanter og besøger både tårekana-
len og grinemusklen.

Jeg har valgt at gå ud fra ”kontraster” i dette år. Uden 
det mørke og det sørgelige har vi ikke det lyse og ly-
stige, og når vi blander disse, får vi en form for hel-
hed. Man tænker måske nu: “Er det ikke sådan, man 
sætter et program sammen hvert år?”, og man har i 
så fald ganske ret; denne gang er det dog en meget 
bevidst del af udvalget, og derfor hænger forestillin-
gerne sammen med hinanden og bør ses i forhold til 
hinanden lige så meget som hver især. Dette er vores 
sæson - vores valg af forestillinger – og sammen gi-
ver de den helhed, vi vil have ud til jer.

Sovedrikken bliver sæsonens første forestilling, og 
den er ikke blevet opført i mange år trods en kæmpe 
popularitet på Det Kongelige Teater førhen. Denne 
forestilling når vores lattermuskulatur og stimulerer 
vores indre Nøddebo Præstegård med sin humor, 
sin lykke og sit lys i såvel handling som musik. Her er 
Weyses ørehængende melodier samt blandingen af 
skuespillere og sangere med til at give en dynamisk 
dialog og oplevelse. 

Senere på året har vi været heldige at give en af sid-
ste sæsons forestillinger en chance til, nemlig Die 
Weiße Rose, som allerede stod næsten klar nede 
på scenen, da vi måtte lukke hele landet ned. Die 
Weiße Rose er nyere musik og kommer til at røre os 
på helt andre måder end vores anden store forestil-
ling. Denne er nemlig ikke just lystig, og Udo Zim-
mermanns musik tager os med ind i et univers, der 
viser det bedste, men især det værste i mennesket. 

Ved siden af vores to store egenproduktioner får vi 
flere små og store perler i form af co-produktioner 
og gæstespil, og vi er heldige at have alt fra Puccini 
til Bernstein med i den kategori.

Vi glæder os til at glæde jer igen med en masse nye 
og gamle værker, velkendte og fremmede ansigter på 
scenen! Mest af alt glæder vi os til live-oplevelser og at 
være under samme tag som jer, vores publikum, igen. 

Med venlig hilsen 
Ida Fogh Kiberg 
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SOVEDRIKKEN

C.E.F. Weyses ‘Sovedrikken’ er en borgerlig komedie 
med rødder i den klassiske danske syngespils- og 
vaudevilletradition. Den borgerlige komedie vandt 
indpas i 1700-tallet med middelklassens indtog i te-
atersalen og hylder familien, naturen og det daglige 
liv som den trygge og sikre havn – som modsvar til 
overklassens udsvævende tilværelse.

Stykket er trods sin fortids popularitet ikke så vel-
kendt i dagens Danmark, men skønne sange som 
”Skøn Jomfru, luk dit Vindue op” og ”De klare Bølger 
rulled’” stammer faktisk fra ‘Sovedrikken’. Værket 
byder simpelthen på noget af den bedste musik fra 
den danske romantik. Desuden kan operakenderne 
nyde, at Weyse havde Mozart som et af sine forbille-
der. Det kan både mærkes og høres flere steder.  

I ‘Sovedrikken’ er handlingen hensat til et provin-
sielt kirurghjem, hvor Dr. Brause har sit hyr med en 
giftelysten datter, en intrigant niece, ivrige bejlere og 
den lokale møller. Samt en flaske med beroligende 
væske. Herfra udspiller en forvekslingskomedie sig i 
bedste vaudevillestil akkompagneret af dejlige, dan-
ske ørehængere.

Stykket er over 200 år gammelt – det blev uropført i 
1809.  Figurerne er dog så umiskendeligt danske, og 
med så mange facetter, at de minder os om, at vi nok 
ikke har forandret os så forfærdelig meget, som vi af 
og til bilder os ind. Kan vi ikke stadig være hjertelige, 

en smule smålige, have drømme og forelske os ho-
vedkulds uden varsel?

Syngespillet har dermed sin berettigelse som meget 
mere end bare en museal, tidstypisk komedie, der 
blot skal ses for nostalgiens og sentimentalitetens 
skyld. Det er en charmerende, morsom, poetisk og 
rørende genre – som skal opleves på en scene!

‘Sovedrikken’ hørte tidligere til blandt Det Kgl. Tea-
ters mest populære repertoire, og vi glæder os, sam-
men med et vidunderligt hold af sangere, til at slå 
dørene op i august på Den Fynske Opera med denne 
glemte perle.

VARIGHED Ca. 2 timer og 30 minutter + pause  
MEDVIRKENDE Joachim Knop, Sibylle Glosted,  
Mathias Hedegaard, Julie MeeRa Albertsen, Jonathan 
Von Schwanenflügel, John Wrensted Olsen, Kiki Brandt, 
Fritjof Fuglesang & Alexander Fjord Nielsen  
MUSIKERE Anne Søe, Lea Emilie Brøndal & 
Simon Kovacs 
MUSIK AF C.E.F. Weyse  
LIBRETTO Adam Oehlenschläger  
MUSIKALSK LEDELSE Charlotte Thaning   
MUSIKALSK ARRANGEMENT Leif Greibe 
INSTRUKTØR Jacob Beck 
SCENOGRAF Kirsten Brink

27. AUGUST – 5. SEPTEMBER 2021
PREMIERE FREDAG 27. AUGUST 2021 KL. 19:30

MANDAG, TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAGE KL. 19:30 / LØRDAG & SØNDAG KL. 16:00

(Foto: Skovdal N
ordic)
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DIE WEIßE ROSE

‘Die Weiße Rose’ er fortællingen om søskendeparret 
Scholl, der uddelte flyveblade mod nazismen ved 
universitetet i München. Den 18. februar 1943 blev 
Sophie og Hans Scholl arresteret og efter tre dages 
forhør, blev de sat for en dommer i folkedomstolen. 
Hans og Sophie Scholl og vennen Cristoph Probst 
blev dømt til døden. Det er her, operaen ‘Die Weiße 
Rose’ begynder – den sidste time af søskendeparrets 
liv. I operaen tager de afsked med hinanden, livet og 
de personer, som de ved, de aldrig ser igen.

‘Die Weiße Rose’ er en hjerteskærende fortælling og 
en dybt personlig udforskning af moral, død og po-
litisk ansvar. En intens, hård og kraftfuld opera, der 
indeholder smukke øjeblikke af reflekterende, poe-
tisk lyrik med referencer til de kilder, som gruppen 
‘Die Weiße Rose’ fandt sin inspiration i – eksempel-
vis Aristoteles, Biblen og Goethe. Den viser et forsøg 
på at finde håb i fortvivlelsen. 

Udo Zimmermanns musik er meget udtryksfuld 
med både rytmiske markeringer og vuggende vals 
samt ensomme fløjter og violiner, der markerer 
stemningen og de ekstreme forhold.

Den Fynske Opera opfører ‘Die Weiße Rose’ i forbin-
delse med 75-året for 2. Verdenskrigsafslutning – nu 
opført året efter grundet nedlukningen i forbindelse 
med Covid-19. Herigennem ønsker vi at sætte histo-
rien i en nutidig kontekst og at tage en kunstnerisk 
udfordring op.

Vores samfund, både nationalt og i Europa, har de 
seneste år taget en politisk højredrejning, og vi vil 
undersøge, om der er paralleller i den nutidige hi-
storie kontra den historiske fortælling. Er vi ved at 
begå de samme fejltagelser som dengang for cirka 
90 år siden?

Med ‘Die Weie Rose’ tager Den Fynske Opera også 
en kunstnerisk udfordring op, idet operaen ikke har 
en bevægelig handling, som i mange andre operaer. 
Handlingen udspiller sig derimod udelukkende i en 
fængselscelle over den sidste time af hovedperso-
nernes liv, hvorfor tekst og musik særligt er i fokus.

Den Fynske Opera har i øvrigt til huse i det gamle 
Odense Folketeater, som tyskerne besatte under kri-
gen og gjorde til hjem for deres soldater. Derfor har 
huset sin egen historie, som hænger sammen med 
den fortælling, vi vil skabe.

VARIGHED Ca. 60 min.  
Der er ingen pause i forestillingen 
MEDVIRKENDE Sibylle Glosted & Mathias Hedegaard 
MUSIKERE Nærmere info følger 
MUSIK AF Udo Zimmermann 
LIBRETTO Ingo Zimmermann 
MUSIKALSK LEDELSE Clemens Hund-Göschel 
INSTRUKTØR Christoffer Berdal  
SCENOGRAF Peter Schultz

29. APRIL – 14. MAJ 2022
PREMIERE FREDAG 29. APRIL 2022 KL. 19:30

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG FREDAGE KL. 19:30 / LØRDAGE KL. 16:00
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BOUDICCA

 Co-produktion med Duo Cæcilia

 
I år 61 i Østengland ledede Dronning Boudicca af 
den keltiske stamme Icerne, en revolte mod den 
romerske besættelsesmagt. Fortællingen om dron-
ningens modige oprør mod romerne er blevet til 
en folkelig legende, og den danner fundamentet for 
komponist John Frandsen og librettist Michael Halls 
kammeropera, ‘Boudicca’. 

Boudiccas historie er fortalt gennem en ouverture 
og 21 sange, hvor lytteren får et indgående indblik 
i det store ansvar, hun har påtaget sig. Sårbarhed, 
tvivl, frigørelse og eksistentielle spørgsmål om krig 
bearbejdes i hendes tanker og erindringer. Kan Bou-
dicca finde tilgivelse efter sit store tab?

Duo Cæcilia har indgået et samarbejde med ope-
rainstruktør Freja Friberg Lyme og kunstner An-
ne-Sofie Skjold Møller for at skabe en sanselig fore-
stilling, som tager udgangspunkt i et interaktivt 
installationsværk og en fortælling om tilgivelse. De 
percussive elementer kan mærkes som vibrationer i 

kroppen, og publikum får mulighed for at undersøge 
scenografiens materialer og røre ved installationens 
forskellige dele. Installationen fungerer som sceno-
grafi i operaen, men er i sig selv også et selvstændigt 
værk, som gæsterne kan interagere med. 

Forestillingen opføres på engelsk. 

Duo Cæcilia er en klassisk musik-duo bestående af 
oboist Maria Lundbak og sopran Nina-Smidth-Brewer. 
Duo Cæcilia arbejder med andre kunstnere på tværs 
af genrer for at skabe unikke koncertoplevelser. 

VARIGHED Ca. 90 minutter + pause 
MEDVIRKENDE Nina Smidth-Brewer  
MUSIKERE Jesper Sivebæk, Malte Vendelby  
& Maria Lundbak 
MUSIK AF John Frandsen 
LIBRETTO Michael Hall 
MUSIKALSK LEDELSE Clemens Hund-Göschel 
INSTRUKTØR Freja Friberg Lyme  
SCENOGRAF Anne-Sofie Skjold Møller

8. OKTOBER – 9. OKTOBER 2021
PREMIERE FREDAG 8. OKTOBER 2021 KL. 19:30

FREDAG KL. 19:30 / LØRDAG KL. 16:00

(Foto: A
nne-Sofie Skjold M

øller)
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SOUVENIR

  Co-produktion med Den Ny Opera

 
Florence Foster Jenkins (1868-1944) er intet mindre 
end en legende i musikhistorien - en selvbestaltet 
og komplet tonedøv operasangerinde, som opnåede 
varig berømmelse på netop sin talentløshed. Folk 
tilbad hende og jublede, samtidig med at de puttede 
lommetørklædet i munden for ikke at skrige af grin.

Florence Foster Jenkins engagerede den unge kon-
certpianist Cosmé McMoon (1901-1980) til at ak-
kompagnere sig. Det blev mødet mellem den talent-
løse sangerinde og den kompetente pianist, som 
ikke kunne sige nej til den vellønnede tjans. Både 
McMoon og vi som publikum får undervejs i fore-
stillingen respekt for denne ildsjæl, fantast og diva 
af en kvinde, som formår at udleve sin ugengældte 
kærlighed til kunsten med menneskelighed, storhed 
og et sjat herligt vanvid. 

Den operauddannede Lisbeth Kjærulff vil gøre sig 
umage for at synge sit værste, mens pianist Jacob 
Beck og vi andre får ørerne på komedie.

Dette både hylende morsomme og oprigtigt røren-
de stykke fra 2004 af Stephen Temperley har spil-
let med stor succes og vundet priser i det meste af 
verden. Og interessen for Madame Florence er kun 
vokset, efter Meryl Streep portrætterede hende på 
film i 2016. Vi lover latter, en tåre i øjenkrogen og 
den mest falske musik, De nogensinde får at høre. 
Jan Hertz har iscenesat denne hjerteskingrende ko-
medie med sang.

VARIGHED Ca. 1 time og 40 minutter + pause 
MEDVIRKENDE Lisbeth Kjærulff 
MUSIKERE Jacob Beck 
DRAMATIKER Stephen Temperley 
MUSIKALSK LEDELSE Jacob Beck 
INSTRUKTØR Jan Hertz 

10. OKTOBER – 11. OKTOBER 2021
PREMIERE SØNDAG 10. OKTOBER 2021 KL. 15:00

MANDAG KL. 19:30
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TROUBLE IN TAHITI

  Co-produktion med Rose Munk Heiberg

 
I ‘Trouble in Tahiti’ følger vi det amerikanske ægtepar 
Sam og Dinah gennem en dag i deres liv i 1950’ernes 
USA og oplever deres skænderier og deres længsel 
efter samhørighed. De lever i en forstad til en unavn-
given storby med deres søn, og Sam arbejder inde i 
byen, mens Dinah går hjemme. De synes udadtil at 
leve det perfekte liv i deres lille hvide hus. Men i løbet 
af operaen afslører deres voksende adskillelse en gen-
sidig følelse af fangenskab i en hverdag, som efterhån-
den har udviklet sig til en overfladisk løgn. 

‘Trouble in Tahiti’ er ikke nogen storslået fortælling 
med et storslået plot, men derimod en ganske al-
mindelig konfliktfyldt hverdag for et helt alminde-
ligt forstadsægtepar. Og sådan en socialrealistisk 
fortælling er ikke noget, vi møder særligt ofte i den 
klassiske operas verden. 

Leonard Bernstein har skrevet både tekst og musik, 
og han gør i løbet af operaen det almindelige til no-
get særligt, og krisen i Sam og Dinahs forhold bliver 
en relevant og forandrende livskrise, som vi alle kan 
forholde os til. ‘Trouble in Tahiti’ handler om den fø-
lelsesmæssige fattigdom, som følger med, når man 
dedikerer sit liv til at tjene penge for at opretholde 
sin status – og glemmer hinanden og kærligheden i 
farten. Den handler om det materialistiske forbrug 
og dets evne til at illudere lykke og om den ameri-
kanske middelklasses eufori over efterkrigstidens 
muligheder for at forbruge. 

Det er en interessant tidsperiode, med sit store fokus 
på forbruget som et styrende socialt element i det 
blomstrende kapitalistiske samfund, og der ligger fra 

komponistens hånd en tydelig samfundskritik i ope-
raen. Gennem hele operaen kommenterer Bernstein 
sarkastisk på den såkaldte middelklasseidyl. Operaen 
åbnes af en jazz-trio, som fortæller os om det skønne 
forstadsliv med skarp ironi, hvor solen altid skinner, 
og alle er lykkelige. Trioen vender tilbage flere gange, 
og de spiller en vigtig, satirisk rolle i operaen. 

Musikken i ‘Trouble in Tahiti’ driver handlingen 
fremad med sin moderne, levende og insisterende 
energiske lyd. Vi befinder os et sted mellem jazz og 
klassisk, og operaen bevæger sig lydligt hen imod 
Broadway-genren. Vi kommer uden om næsten alle 
operaklichéer, og instrumentationen er gennemsig-
tig og lyden mindre voluminøs. 

I denne opsætning spilles operaen af et mindre ensem-
ble, så nuancerne i musikken kan træde frem, og ba-
lancen mellem musik og sang kommer i højsædet. Her 
kan vi sammen glædes, overraskes, skuffes og genken-
de os selv – i en fantastisk levende og intens, musikalsk 
oplevelse i sit korte forløb på bare 45 minutter.

Opføres på engelsk. 

VARIGHED Ca. 45 minutter. Der er ingen pause 
MEDVIRKENDE Johanne Højlund & Rasmus Ruge 
(samt en jazztrio. Nærmere info følger) 
MUSIKERE Nærmere info følger 
MUSIK AF  Leonard Bernstein 
LIBRETTO Leonard Bernstein 
MUSIKALSK LEDELSE Rose Munk Heiberg 
INSTRUKTØR John Wilkie 
SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER Maja Ziska 
LYSDESIGNER Kerstin Weimers

29. OKTOBER – 31. OKTOBER 2021
PREMIERE FREDAG 29. OKTOBER 2021 KL. 20:00

FREDAG & LØRDAG KL. 20:00 / SØNDAG KL. 14:00 & KL. 20:00       Tahiti
Trouble  in
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JUL

Co-produktion med AbtraXteater & Nørregaards Teater

 
’Jul’ er en kalejdoskopisk rejse gennem livets små og 
store højtider, fra vi slår øjnene op og betragter verden, 
til vi erfarne og mange oplevelser rigere, går til ro igen. 
En cirkel sluttes og kan opleves igen og igen. ‘Jul’ er en 
musikalsk og billedrig rejse fra rum til rum fyldt med 
sanseoplevelser hentet fra de mange juletraditioner. 

Alder fra 4 år.

VARIGHED 65 minutter. Ingen pause    
MEDVIRKENDE Nana Schwartzlose, Thomas Guldberg 
Madsen, Anders  Zoffmann, Anne-Karina Nikolajsen, 
Heine Ankerdal, Bo Larsen, Emma Oemann  
& Philip Moesmann  
MUSIKERE Nana Schwartzlose & Philip Moesman 
INSTRUKTØR Steen Nørgaard & Carsten Wittrock 
SCENOGRAF Malene Redder Ruby & Carsten Wittrock 
LYSDESIGN Mik M. Andersson & Jesper Thestrup 

DATOER & TIDSPUNKTER
NOVEMBER 2021 
lørdag 20. november kl. 11.00 / 11.20 / 13.00 / 13.20
tirsdag 23. november – fredag 26. november  
kl. 10.00 / 10.20 / 12.00 / 12.20
lørdag 27. november – søndag 28. november  
kl. 11.00 / 11.20 / 13.00 / 13.20 
tirsdag 30. november kl. 10.00 / 10.20 / 12.00 / 12.20

DECEMBER 2021
onsdag 1. december – fredag 3. december  
kl. 10.00 / 10.20 / 12.00 / 12.20
lørdag 4. december kl. 11.00 / 11.20 / 13.00 / 13.20
tirsdag 7. december – fredag 10. december  
kl. 10.00 / 10.20 / 12.00 / 12.20
lørdag 11. december – søndag 12. december  
kl. 11.00 / 11.20 / 13.00 / 13.20
tirsdag 14. december – fredag 17. december  
kl. 10.00 / 10.20 / 12.00 / 12.20
lørdag 18. december  
kl. 11.00 / 11.20 / 13.00 / 13.30

20. NOVEMBER – 18. DECEMBER 2021
23 SPILLEDAGE / OPFØRES FIRE GANGE HVER SPILLEDAG 

“En musikalsk og billedrig rejse fra rum 
til rum fyldt med historier, dufte og san-
seoplevelser fra de mange juletraditio-
ner. (..) Det er inddragelse, indlevelse og 
mystik. ‘Jul’ er en farverig rejse gennem 
dagens og livets små og store højtider.” 

– thisisodense.dk

     
”Forestillingen er rørende på en 

velkendt måde. Som når man husker 
duften, der hænger i ens farmors 

køkken eller i hendes sengetøj.”

– Fyens Stifttidende, Malene Birkelund

     
”Ren magi”

– Fyens Stifttidende, 
Simon Staun
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MADAMA BUTTERFLY

Den amerikanske officer Pinkerton er udstationeret 
i Japan, og her gifter han sig med den helt unge geis-
ha Cio-Cio-San, også kaldet Madama Butterfly. Gif-
termålet er for Pinkerton en midlertidig foranstalt-
ning, mens det for Madama Butterfly er dyb alvor, og 
hun hengiver sig med al sin kærlighed til ham – og 
brænder alle broer bag sig.  

Da Pinkerton rejser tilbage til Amerika, stoler hun 
blindt på, at han vil komme tilbage til hende. Det 
gør han dog først, da han hører, at hun har fået en 
søn – og kun for at hente ham hjem. 

‘Madama Butterfly’ er iscenesat som kammeropera 
med flotte japanske kostumer og kulisser af instruk-
tør Guido Paevatalu.

VARIGHED 2 timer og 5 minutter + pause 
MEDVIRKENDE Julie MeeRa Albertsen, Niels Jørgen 
Riis, Guido Paevatalu & Emma Oemann  
MUSIKERE Kvartet. Nærmere info følger 
MUSIK AF Giacomo Puccini 
LIBRETTO Luigi Illica og Giuseppe Giacosa 
MUSIKALSK LEDELSE Leif Greibe 
INSTRUKTØR Guido Paevatalu 
SCENOGRAF Guido Paevatalu

4. FEBRUAR – 10. FEBRUAR 2022 
PREMIERE FREDAG 4. FEBRUAR 2022 KL. 19:30 

TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 19:30 / SØNDAG KL. 16:00
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DET STØRSTE 
& DET MINDSTE

Operaen ’Det STØRSTE & det mindste’ er skabt med 
udgangspunkt i lyden af det største og det mindste 
pattedyr – hvalen og flagermusen. Lydene af disse 
dyr er en gennemgående tråd i historien om men-
nesket/feen fra jorden, som rejser op og ned for at 
kommunikere med begge typer af pattedyr.

Naturens ånd er historiens fortæller, som rejser 
rundt i naturen, for at høre hvordan det går hos dy-
rene. Her møder hun hvalen og flagermusen, som 
hver især drømmer om at være det modsatte af, 
hvad de er. Naturens ånd formidler deres historier 
videre til den anden, og på den måde ser de sig selv i 
et nyt lys; Gennem den andens øjne ser de nu deres 
egne evner og skønhed udefra, hvorved de bliver op-
mærksomme på det skønne i mangfoldigheden og 
vigtigheden i at være den, man er.

Musikerne i forestillingen er fløjtenisten Eva Øster-
gaard, der blandt andet har spillet i Det Kgl. Kapel, 
samt Susanne Skov på horn, der har spillet i både 
Odense og Sønderjyllands Symfoniorkester. De to 
instrumenter repræsenterer hver sit dyr. Projektet 
er et tværgående projekt mellem kunstnere og na-
turvidenskabelige personer og ildsjæle – en idé, der 
er opstået hos komponist Povl Chr. Balslev og ope-
rasanger Lise Bech Bendix.

Skabelsen af operaen er sket i et tæt parløb med Na-
turama i Svendborg samt biologen Lee Anton Miller, 
der har været en af forgangsmændene blandt forske-
re i sonar de seneste 50 år (dyrenes kommunikation 
via lydbølger). Lee Anton Miller har blandt været 
med til at skabe en detektor, der gør lyden af flager-
mus hørbar for det menneskelige øre.

Forestillingen synges på dansk.  
Anbefales til børn i 0.-3. klasse.

VARIGHED 45 minutter. Der er ingen pause 
MEDVIRKENDE Horn: Susanne Skov (Blåhvalen -  
verdensstørstepattedyr)  
Fløjte: Eva Østergaard (Flagermusen - verdens-
mindstepattedyr)  
Sopran: Lise Bech Bendix (Naturens ånd - fortæller) 
KLAVER OG ANDRE LYDEFFEKTER Povl Chr. Balslev 
MUSIK AF  Povl Chr. Balslev   
LIBRETTO Lise Bech Bendix   
IDÉ Povl Chr. Balslev & Lise Bech Bendix

21. FEBRUAR – 24. FEBRUAR 2022
PREMIERE FREDAG 21. FEBRUAR 2022 KL. 09:00 & KL. 11:00

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 09:00 & KL. 11:00 
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WILD MED WAGNER

Kom, og oplev nye sangere i det mest krævende 
stemmefag i Verden – Wagner!

Du får en enestående mulighed for at dykke ned i en 
af de helt store komponister inden for den klassiske 
verden – nemlig Richard Wagner. Den erfarne ope-
ragænger kan dykke ned i sin passion og viden, såvel 
som de mindre erfarne vil stifte bekendtskab med 
en af de helt store romantiske komponister. Til at 
introducere og binde aftenen sammen har vi intet 
mindre end to af de største Wagnersangere, Dan-
mark har haft i mange år – nemlig Tina Kiberg og 
Stig Fogh Andersen.

De fleste kender Wagners musik, selvom de aldrig har 
set eller hørt en opera. For man har sikkert hørt den 
berømte bryllupsmarch, og ’Valkyrieridtet er et af de 
hyppigst brugte stykker musik i filmverdenen. Richard 
Wagners romantiske, store musik har også medført 
Wagners eget operahus i Bayreuth, en masse kærlig-
hed til hans værker, men også en masse had. For Wa-
gner var på ingen måde en engel; han skyldte penge 
overalt og gik i seng med flere af sine medmenneskers 
koner, som han siden skrev Lieder og hele operaer om.

Disse store værker stillede et helt nyt og stort krav til 
operasangere, som kun kunne synge med i Wagners 
værker, hvis de havde en meget stor stemme – også 
selvom noget af musikken er helt stille og rolig og 
skrøbelig nogle gange. Men de store Wagnersangere, 
som bliver opdaget, de er sjældne. Og derfor er det 
ofte de samme få, der bliver valgt til værkerne, for så 
ved man, hvad man får. 

Det vil Den Fynske Opera lave om på ved at støt-
te op om de sangere, som faktisk har talentet til at 
synge disse krævende værker, men som ikke har så 
meget – eller ingen -  erfaring dermed.

Vi skal høre uddrag fra ’Siegfried’, ’Valkyrien’ og 
’Tannhäusser’. 

Vi glæder os til at byde velkommen til en helt vidun-
derlig Wagner-aften!

Det kunstneriske hold
Dramatisk tenor John Wrensted Olsen vil synge 
Siegfried fra operaen af samme navn samt Sieg-
mund fra ’Valkyrien’.

John Wrensted Olsen er blevet undervist af Tina Ki-
berg og Tonny Landy og har medvirket i masterclasses 
hos Stig Fogh Andersen samt Gregory Lamar. Han har 
sunget på CPH Opera Festival i 2018 og 2019 og med-
virkede i ’Den Kongelige Gæst’ på Den Fynske Opera 
i sæson 19/20. Han har medvirket i ’Tryllefløjten’ i 
Chemnitz, hvor han, havde det ikke været for Corona, 
skulle have sunget Siegmund, Lohengrin og Max i hen-
holdsvis ’Valkyrien’, ‘Lohengrin’ og ’Der Freischutz’. 

Derudover medvirker sopran Julie MeeRa Albert-
sen, som vil give sig i kast med Sieglinde i ’Valkyrien’ 
samt Elisabeth i ’Tannhäusser’. Julie MeeRa er ud-
dannet fra henholdsvis Det Jyske Musikkonservato-
rium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
og senest fra Operaakademiet i 2017. Hun har med-
virket i flere af det Kongelige Teaters Pixiforestillin-
ger, som er små operaforestillinger, der henvender 
sig til børn. Endvidere har hun været solist ved kon-
certer og oratorier med blandt andet Københavns 
Kantatekor, Sønderjyllands Symfoniorkester og 
Akademisk Orkester og Kor. Denne sæson er hun 
desuden med som titelrollen i gæstespillet ‘Mada-
ma Butterfly’ på Den Fynske Opera.

Som den tredje solist medvirker den wagneriske ka-
raktertenor, Jens Jagd, som for første gang springer ud 

i at synge Mime i ’Siegfried’. Jens Jagd er uddannet fra 
Nordjyllands Musikkonservatorium og fra solistklas-
sen på Syddansk Musikkonservatorium ved Armeen 
Rasmussen. Jens er til daglig ansat ved Den Jyske 
Operas Kor og har blandt andet sunget Yamadori i 
Puccinis ’Madama Butterfly’, Gastone i Verdis ’La 
Traviata’, Advokaten i Klenaus ’Michael Kohlhaas’ og 
senest Mr. Triquet i Tjajkovskijs ’Eugen Onegin’. Han 
skulle, havde det ikke været for Cporona, have sunget 
Notaren i Schierbecks ’Fête Galante’ og hovedrollen 
som politibetjenten Konietzke i Den Jyske Operas ny-
skrevne operette ’Inkognito Royal’ i 2021. Ved siden 
af sit operavirke optræder Jens jævnligt i kammermu-
sikalske sammenhænge og ved kirkekoncerter med 
blandt andet Aarhus Bachorkester.

På klaveret vil Leif Greibe akkompagnere.

VARIGHED Ca. 1 time og 30 minutter + pause  
MEDVIRKENDE John Wrensted Olsen (tenor) 
Julie MeeRa Albertsen (sopran) 
Jens Jagd (tenor) 
VÆRTER Tina Kiberg & Stig Fogh Andersen 
MUSIKERE Leif Greibe (pianist) 
MUSIK AF Richard Wagner 

12. SEPTEMBER 2021
Kl. 15:00
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H. C. ANDERSEN  
FESTIVALS 

DET FYNSKE 
SANGSELSKAB 

DEN FYNSKE  
OPERAS VENNER 

UGE 34 2021

EFTERÅR 2021

KONCERT I GALLERIE RASMUS
SØNDAG DEN 22. AUGUST 2021 KL. 15:00-16:00

Oplev en intimkoncert med mezzosopran Emma 
Oemann, der synger et skønt spansk-inspireret 
program i forbindelse med ferniseringen i Gallerie 
Rasmus, Ny Vestergade nr. 9, med den spanske 
kunstner Benjamin Torcal Torres kl. 14.00-17.00.

Arrangementet er gratis.  
Nærmere info: www.gallerie-rasmus.dk

POP UP-OPERA
MANDAG DEN 23. AUGUST 2021 KL. 13.00-13.45
TIRSDAG DEN 24. AUGUST 2021 KL. 16.00-17.00
ONSDAG DEN 25. AUGUST 2021 KL. 16.00-17.00
TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021 KL. 16:00-17.00

Sving forbi Ny Vestergade og lyt til humoristiske, 
gribende og smukke musikalske indslag fra 
Operaens verden under den blå himmel. 

Mandag den 23/8-21: Pop Up-overraskelse
Tirsdag den 24/8-21: La Voix Humaine, koncertant
Onsdag den 25/8-21 og torsdag den 26/8-21: Sang og 
fortælling om musikken i H. C. Andersens navn ved 
tenor Stig Fogh Andersen & pianist Kristine Thorup

Besøg også kunstbygningen Filosoffen eller Gallerie 
Rasmus på vejen og få et herligt, malerisk krydderi. 
Arrangementerne er gratis.

OPERA OG ROSÉ PÅ ÅEN 
LØRDAG DEN 28. AUGUST  
KL. 17:00-18:00 & KL. 18:00-19:00

Traditionen tro inviterer Den Fynske Opera i samarbe-
jde med Odense Aafart til Opera på Åen 2021. Vi starter 
turen med et forfriskende glas rosé, og så går turen 
ellers op langs åen, mens I kan nyde tonerne af den 
smukke opera. Ombord på båden er pianist Britt Krogh 
Grønnebæk, mezzosopran Emma Oemann og sopran 
Lona Mohr Villadsen. De synger et udvalg af arier, 
duetter og sange ombord - lige fra Puccini til Rossini. 

Vi lover, at det bliver en uforglemmelig oplevelse, og 
noget, I sent vil glemme.

PRIS: 199,- pr. person inklusiv et glas rosé. Der købes 
billetter hos Odense Aafart på www.aafart.dk. 

OBS: Opera på Odense Å er populært, og alle årene 
har vi måttet melde udsolgt flere måneder før ar-
rangementet. Vi anbefaler derfor at købe billetter i 
god tid. 

Det vil være muligt at købe drikkevarer i kiosken ved 
Munke Mose. Det er ikke tilladt at medbringe egne 
drikkevarer. Vi mødes ved billetsalg 15 min. før afgang.

Det Fynske SangSelskab afholder en række hyg-
gelige, musikalske arrangementer i efteråret 2021 i 
Den Fynske Operas foyer, hvor hvert enkelt arrange-
ment vil tage afsæt i et musikalsk tema. 

Den Fynske Operas og Det Fynske SangSelskabs 
hjemmeside og Facebook-side vil løbende blive op-
dateret med nærmere info om arrangementerne.

Se også detfynskesangselskab.dk

ENTRE 90 kr. / 45 kr. for studerende
Medlemmer af Det Fynske SangSelskab har  
gratis adgang. 
Årskortholdere til Den Fynske Opera får 50 % rabat. 

Koncerterne afholdes i Den Fynske Operas foyer 
(Filosofgangen 19, 5000 Odense C.)

Den Fynske Operas Venner er en støtteforening for 
Den Fynske Opera. Foreningen bakker op om Den 
Fynske Opera og arbejder for at udbrede kendska-
bet til opera på Fyn.
 
Foreningen uddeler sammen med Den Fynske Op-
era hvert år Lars Waage-Prisen til en ung, talentfuld 
sanger, som har medvirket i en forestilling på Den 
Fynske Opera siden sidste uddeling.
 
Derudover arrangerer foreningen ungdomstil-
buddet ’Operania’, som formidler opera til fynske 
skoleelever med foredrag og forestillinger på Den 
Fynske Opera.

ET MEDLEMSKAB KOSTER 175 KR. PER PERSON ÅRLIGT.
Udover støtte til Den Fynske Opera, giver et medlem-
skab blandt andet reduceret pris på årskort og bil-
letter til Den Fynske Opera, et glas vin eller en kop 
kaffe til årets opera-caféer, to-tre årlige nyheds-
breve samt invitation til den årlige operafest med 
middag og musikalsk underholdning.

 

INDMELDELSE OG YDERLIGERE INFORMATION
På foreningens hjemmeside: www.dfo-venner.dk 
eller send en mail til kasserer@dfo-venner.dk
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Krogagers Kaffesaloner er blandt nogle af de mange mindre arrangementer, som også kan opleves hos Den 
Fynske Opera – foruden vores operaer og større opsætninger. Følg med på Den Fynske Operas hjemmeside 
samt på Facebook, hvor der løbende vil blive tilføjet spændende arrangementer.

KROGAGERS  
KAFFESALONER

PRODUCENT Teater Gyda

Arrangementerne finder sted i Den Fynske Operas 
foyer. Entré: 195 kr.

Seks gange i løbet af Den Fynske Operas sæson 
byder skuespiller Liselotte Krogager indenfor i Op-
eraens Foyer til et par timers kulturel kvalitetstid. 
Hver salon har nyt tema, nye gæstesolister og nye 
overraskelser. Bent Lundgaard sidder bag klaveret, 
og ved kaffemaskinerne står skuespiller Tina Kruse 
Andersen, som også hundser med salonernes tje-
nerstab. Tjenerstaben er tilfældigvis alle udøvende 
musikere, sangere og skuespillere. Her serveres 
musik og sang i alle genrer, humor, fællesskab, nye 
kulturelle indsigter og ansigter og sidst men ikke 
mindst; kaffe og kage. 

Alt kan ske - men et er sikkert: Foyeren er dækket op, 
og vi glæder os til at se jer. 

Kaffe og kage er inkluderet i prisen. 
 

VARIGHED 2 timer
VÆRT Liselotte Krogager
MEDVIRKENDE Nærmere info følger
MUSIKERE Bent Lundgaard

Støttet af Odense Kommune, Dansk Skuespiller 
Forbund, Dansk Solistforbund, Funch Fonden og 
Nordea Fonden.

KAFFE & KAGE DEN 4. SEPTEMBER 2021 / LØVFALD DEN 3. OKTOBER 2021 / VINTERHI DEN 7. NOVEMBER 2021 /  
REKREATION DEN 23. JANUAR 2022 / VÅRBRUD DEN 6. MARTS 2022 / GENFØDSEL DEN 10. APRIL 2022

ALLE DAGE Kl. 15:00-17:00 
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BILLETPRISER

BILLETPRISER ÅRSKORT
LØSSALG
TRIBUNEPLADSER PG-A: 220 KR.  
/ GRATIS FOR ÅRSKORTHOLDERE

ORKESTERPLADSER PG-O: 320 KR.  
/ 100 KR. FOR ÅRSKORTHOLDERE

GRUPPER (MIN. 6 PERSONER)
TRIBUNEPLADSER PG-A: 150 KR.
ORKESTERPLADSER PG-O: 250 KR.

UNGE UNDER 25 ÅR
TRIBUNEPLADSER PG-A: 120 KR.
ORKESTERPLADSER PG-O: 220 KR.

SKOLER (MIN. 20 PERSONER)
TRIBUNEPLADSER PG-A: 70 KR.

KAFFESALONER 
TRIBUNEPLADSER PG-A: 150 KR.  
/ GRATIS FOR ÅRSKORTHOLDERE

VED KØB AF LEDASAGERBILLET BEDER VI OM, AT DER 
RINGES TIL VORES BILLETELEFON MANDAG OG ONSDAG 
KL. 13.00-15.00 PÅ TLF. NR. + 45 28964859.

* ALLE PRISER ER EKSKLUSIV BILLETGEBYR

ET ENDNU BEDRE ÅRSKORT!
Med et årskort til Den Fynske Opera har du ikke alene adgang til alle vores forestillinger og 
koncerter, men du får også en lang række andre tilbud og rabatter:

ÅRSKORT TIL DEN FYNSKE OPERA
Et årskort til Den Fynske Opera koster 600 kr. Og er gyldigt 12 måneder fra købsdatoen.

DERUDOVER FÅR DU:
· 20 % RABAT PÅ ENTRÉBILLETTER TIL BRANDTS

· 50 KR. I RABAT PÅ LØSSALGSBILLETTER TIL ODENSE TEATER

· 50 KR. I RABAT PÅ LØSSALGSBILLETTER TIL ODENSE SYMFONIORKESTER

ORKESTERPLADSER PG-O: BORD 1-14
TRIBUNEPLADSER PG-A: RÆKKE 1-11

Under corona-restriktionerne vil det ikke 
være muligt at vælge pladser ved booking. 
Når de eventuelle restriktioner ophæves, vil 
det igen være muligt at vælge en foretruk-
ken plads ved booking for nye events. 

Ved enkelte lejligheder vil det være muligt at 
booke orkesterpladser ved borde foran sce-
nen. Men i de fleste tilfælde, vil det kun være 
muligt at booke tribunepladser.

SCENE

BORD 
1

BORD 
14

BORD
 2

BORD 
13

BORD
 3

BORD
21 

BORD
 4

BORD 
11

BORD 
 5

       DROB
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6

BORD 
9

BORD 
 7

BORD  
8

11
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BESTYRELSE

DEN FYNSKE OPERA, FILOSOFGANGEN 19, 5000 ODENSE C
INFO@DENFYNSKEOPERA.DK / WWW.DENFYNSKEOPERA.DK
TLF. 28964859 MANDAGE & ONSDAGE KL.13-15.

PROGRAMREDAKTION CHRISTEL BÆKSTED & IDA FOGH KIBERG   LAYOUT OG GRAFIK STEP PRINT POWER   TRYK: STEP PRINT POWER

DEN FYNSKE OPERA TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG ÆNDRINGER I SÆSONENS PROGRAM.

DEN FYNSKE OPERAS BESTYRELSE BESTÅR PR. 28. SEPTEMBER 2020 AF:

RUNE KALLAGER (FORMAND) 
HANNE ASKOU (NÆSTFORMAND)
HELGE PASFALL
SESILIE MUNK STENDERUP
JERRY VINTHER
JENS LORENTZEN
KARINA GERRILD RASMUSSEN 
JENS ERIK KORNBECH (EKSTERNT MEDLEM AF DEN FYNSKE OPERAS VENNER. UDEN STEMMERET)

DANSK TENNIS FOND

MØD OS PÅ DEN 
FYNSKE OPERA 
Det glæder os meget at præsentere os for jer, og vi ser frem til at hilse på jer  
– både i den virtuelle og den virkelige verden.

ADMINISTRATIV CHEF KIM BAKDAL JENSEN
KUNSTNERISK LEDER IDA FOGH KIBERG
KOMMUNIKATIONSANSVARLIG CHRISTEL BÆKSTED
PRODUKTIONSKOORDINATOR & FORESTILLINGSLEDER PHILIP MOESMANN
BAR- & BILLETANSVARLIG STEFFEN FINE
TEKNISK CHEF MIK MANLEY ANDERSSON
TEKNIKERELEV CHRISTIAN BROCK

KIM BAKDAL JENSEN IDA FOGH KIBERG

FOTO SIDE 3, SIDE 21 ØVERST TV. OG SIDE 30 NEDERST TH. AF JOHN WRENSTED OLSEN
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JUNI

10. - 13. JUNI 2021

  TOSCA

18. JUNI 2021
   DEBUTKONCERT  
MED EMMA OEMANN

30. JUNI 2021
  OPERA PÅ EVENTYRSLOTTET

AUGUST 

23. - 29. AUGUST 2021
  H. C. ANDERSEN FESTIVALS

27. - 31. AUGUST 2021
  SOVEDRIKKEN 

 
SEPTEMBER 
 

2. - 5. SEPTEMBER 2021
  SOVEDRIKKEN

4. SEPTEMBER 2021
   KROGAGERS KAFFESALONER:  
“KAFFE OG KAGE”

12. SEPTEMBER 2021 
  WILD MED WAGNER

OKTOBER 

3. OKTOBER 2021
   KROGAGERS KAFFESALONER:  

“LØVFALD”

8. - 9. OKTOBER 2021
  BOUDICCA

10. - 11. OKTOBER 2021
  SOUVENIR

29. - 31. OKTOBER 2021
  TROUBLE IN TAHITI

NOVEMBER 

7. NOVEMBER 2021
   KROGAGERS KAFFESALONER:  

“VINTERHI”

20. - 30. NOVEMBER 2021
  JUL

DECEMBER 

1. - 18. DECEMBER 2021
  JUL

5. DECEMBER 2021
  JULEKONCERT

JANUAR 

8. JANUAR 2022
  NYTÅRSKONCERT

23. JANUAR 2022
   KROAGERS KAFFESALONER:  

“REKREATION”

FEBRUAR 

4. FEBRUAR – 10. FEBRUAR 2022
  MADAMA BUTTERFLY

21. - 24. FEBRUAR 2022
  DET STØRSTE OG DET MINDSTE

MARTS 

6. MARTS 2022
   KROGAGERS KAFFESALONER:  

“VÅRBRUD”

APRIL 

10. APRIL 2022
   KROAGERS KAFFESALONER:  

“GENFØDSEL”

29. - 30. APRIL 2022
  DIE WEIßE ROSE

MAJ 

2. - 14. MAJ 2022
  DIE WEIßE ROSE

8. MAJ 2022
   SÆSONPRÆSENTATION 

2022/2023

KALENDER 2021/2022
  EGENPRODUKTION      SALON M.M.      GÆSTESPIL & CO-PRODUKTION 


