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  Egenproduktion     Matinè m.m.     Gæstespil & co-produktion

29. maj 2022 
Det Fynske SangSelskab  

17. - 18. sep. 2022 
Skattegraveren  

9. okt. 2022 
Det Fynske SangSelskab  

2. okt. 2022 
Unge Sangere  

1.- 12. nov. 2022 
Rusalka  

4. dec. 2022 
Julekoncert   

8. jan. 2023 
Nytårskoncert  

4.- 11. feb. 2023 
En Usynlig Fjende  

2. - 19. apr. 2023 
Græsset er Grønnere 

5. - 6. maj 2023 
Love Fail  

31. mar. 2023 
Græsset er Grønnere 

29. jun. 2022 
Opera på Eventyrslottet 

22. - 27. aug. 2022 
H.C. Andersen Festivals  

30.- 31. maj 2022 
De 4 Operettetenorer m. band  

25. sep. 2022  
Den Fynske Operas Venner    

28. - 30. okt. 2022 
Rusalka 

11. dec. 2022 
Den Fynske Operas Venner  

19. feb. 2023 
Den Fynske Operas Venner  

15. maj 2023 
Sæsonpræsentation 23/24  

15.-18. dec. 2022 
Trouble in Tahiti  



Efter fem års finpudsning, skøre indfald og in-
spiration fra min egen familie og fra hverdagens 
Danmark har jeg skrevet en libretto færdig til en 
ny opera: ”Græsset er grønnere”. Værket behandler 
menneskets til tider sygelige afhængighed af deres 
skærm – nogle gange på bekostning af vores møde 
med hinanden ansigt til ansigt. Det er et værk, som 
ved hjælp af Nanna Øland Fabricius (Oh Land) og 
Adi Zukanovics komposition har fokus på den gode 
melodi – den melodi, der sidder fast i én, når man 
forlader salen, og længe derefter; dén betingelse 
har været hele præmissen for skabelsen af værket. 
Danmarks Underholdningsorkester co-producerer 
stykket med os og stiller musikere til rådighed 
under ledelse af Andreas Vetö.

Herudover har vi den glæde at præsentere den 
første danske oversættelse af Dvoraks ”Rusalka” 
og i en splinterny kammerversion, skræddersyet 
til Den Fynske Opera af pianist og musikalsk leder 
Leif Greibe. Med et stjernespækket hold og et 
smukt, idérigt koncept, der respekterer eventyret 
og værket, men giver stof til eftertanke, glæder jeg 
mig til at præsentere denne fantastiske fortælling. 
Handlingen er bl.a. inspireret af vores egen H. C. 
Andersens ”Den lille Havfrue”, og med en ny dansk 
oversættelse af undertegnede bliver det nu også på 
vores modersmål. 

Vi har æren af at markere Daniel Bohrs 60-årsju-
bilæum som instruktør i denne sæson, hvor han 
instruerer begge ovenstående store produktioner.

Som altid kommer der en broget flok af co-pro-
duktioner i huset, heriblandt heldigvis også et par 
af sidste års aflysninger: det nye danske værk ”En 
Usynlig Fjende” og Bernsteins ”Trouble in Tahiti”. 
Læs om flere forestillinger, koncerter og begiven-
heder inde i kataloget, og husk at følge med på 
Facebook og vores hjemmeside, da der løbende 
kommer nye spændende tiltag.

Jeg glæder mig til at vise jer en sæson, der står 
mit hjerte og min person meget nær; med nyt og 
gammelt, romantisk, klassisk og skørt.

Sæson 22/23 er i høj grad skrædder-
syet til både de garvede og de nyligt 
besatte publikummer. Jeg lægger 
altid stor vægt på, at programmet 
skal være en blanding af gode gamle 
klassikere og nye ideer og koncep-
ter. I år lægger jeg tilmed vægt på 
dansk tekst.

Kære
Publikum

03 Velkommen 
Kære publikum

04 Rusalka 
Egenproduktion

06 Græsset er Grønnere 
Co-produktion 
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Gæstespil

12 Trouble in Tahiti 
Co-produktion
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Co-produktion

16 Love Fail 
Co-produktion
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20

Det STØRSTE & det mindste 
Børneopera

Den Fynske 
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21 H. C. Andersen 
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26 Billetinformation
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Ida Fogh Kiberg 
Kunstnerisk leder 
Den Fynske Opera
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Foto: Bobby M
andrup

Premiere fredag 28. oktober 2022 kl. 19:30 
Spiller herefter 30. oktober + 1., 4., 5., 8., 11. og 12. november  
Hverdage kl. 19:30 / lørdage & søndag kl. 16:00

VARIGHED Ca. 2 timer og 10 minutter + pause  
MEDVIRKENDE Julie MeeRa Albertsen, Per Jellum, Anna Carina  
Sundstedt, Emma Oemann, Lars Fosser, Ida Johanne Wahl og  
Alexander Fjord Nielsen  
MUSIKERE Septet. Nærmere info følger 
MUSIK AF Antonin Dvořák 
LIBRETTO Jaroslav Kvapil 
OVERSÆTTELSE Ida Fogh Kiberg 
MUSIKALSK LEDELSE Leif Greibe 
MUSIKALSK ARRANGEMENT Leif Greibe 
INSTRUKTØR Daniel Bohr 
SCENOGRAF Kirsten Brink 
KOSTUMIER Mie Steenberg Andersen Drud 
LYSDESIGNER Mik Manley Andersson

Rusalka
28.10 —  12.11.22
Antonin Dvořáks opera ‘Rusalka’ er en klassiker med vidunderlig musik fra den 
romantiske periode med en libretto af Jaroslav Kvapil, som er inspireret af bl.a. 
et eventyr, de fleste af os kender – nemlig H.C. Andersens ‘Den lille Havfrue’

Det er derfor oplagt, at ‘Rusalka’ bliver sat op som 
kammerversion på dansk her i Odense, H.C. Ander-
sens fødeby. Ida Fogh Kiberg har oversat stykket til 
dansk, og Leif Greibe har arrangeret musikken, så 
orkestret nu er på syv musikere.

Operaen har, udover Den lille Havfrue, rødder i 
tjekkisk folklore om et undervandsvæsen, der 
længes efter at få en menneskelig skikkelse, så hun 
kan være sammen med et menneske. Da underver-
denens overhoved, Vodník, ikke kan hjælpe hende, 
henvender hun sig til heksen Ježibaba og giver ud-
tryk for sine følelser i den smukke og kendte arie til 
månen. Heksen bruger trolddom til at gøre Rusalka 
menneskelig, men til gengæld må Rusalka opgive 
sin stemme. Hvis hun ikke kan få prinsen til at elske 
hende uden ord, må hun vende tilbage til underver-
denen og for evigt elske ham i stilhed. 

Prinsen forelsker sig i Rusalka, trods folkets store 
skepsis over for den ukendte skønhed. Men hans 
kærlighed forsvinder, da en fremmed prinsesse 
ankommer til slottet, og han i stedet jagter hende. 
Rusalka søger endnu engang hjælp hos Ježibaba, 
og denne gang må Rusalka tage prinsens liv, hvis 
hun vil hjem til det, hun oprindeligt flygtede fra. 
Rusalka, som egentlig ville opleve, hvordan det er 
at være menneske, kommer til at bøde med den 

tvivl, der opstår, når hun måske skal dræbe for at få 
kærlighed. Den fortvivlede prins opsøger hende for 
at bede om tilgivelse, og – velvidende, at det kan 
blive fatalt – beder han Rusalka om et sidste kys....

Den Fynske Operas kammerversion af ‘Rusalka’ for-
bliver tro mod eventyret, men går også bagom og 
fortæller om tiden, folket og kvindernes manglende 
rettigheder. Det bliver en både klassisk, romantisk 
inspireret og relevant, tidsaktuel opsætning.

Med opførelsen af ‘Rusalka’ markerer vi Daniel 
Bohrs 60-årsjubilæum som instruktør, når han 
instruerer både ‘Rusalka’ og ‘Græsset er Grønnere’  
i denne sæson. Opføres på dansk.
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Græsset er Grønnere
31.03 —  19.04.23
Den Fynske Opera skaber et helt nyt værk med libretto og idé af kunstnerisk 
leder Ida Fogh Kiberg. Operaen skabes i samarbejde med Oh Land og Adi  
Zukanovic og produceres sammen med Danmarks Underholdningsorkester

I værket vil den mindeværdige melodi være i cen-
trum, og klassisk og rytmisk vil være i dialog ved 
skiftevis at føre melodien frem på hver sin måde. 
Dette ses ofte i filmens verden, hvor Bond-temaet 
f.eks. er blevet spillet på alt fra fløjte til akkordeon; 
nu er det operaens tur. 

At få rytmiske musikere til at komponere en opera 
giver rig mulighed for at skabe et unikt fusions-
værk, som udfordrer og gentænker genren. Opera-
en sætter fokus på den forsvindende ansigt-til-an-
sigt-kontakt i vores samfund til fordel for iPads, 
mobiltelefoner, høretelefoner og telefonkøer m.m. 
Vi lever sammen, men går hver for sig. 

Værket vil af samme årsag blive behandlet af en 
fragmenteret fortælling, hvor både dans, sang og 
instrumentalmusik forenes i fortællingen om, hvor-
dan vi for evigt leder efter grønnere græs i telefo-
nen i stedet for at se på det, der er lige foran os.

I ’Græsset er Grønnere’ følger vi ikke nogens 
historie på scenen, for det er vores egen historie, 
vi her bliver identificeret med. Stykkets karak-
terer har derfor ingen navne, men vi følger dem 
gennem de situationer, som de gennemlever, og 
som mange vil genkende – gamle som unge. Alle 
scenerne i stykket er skrevet ud fra dagligdagens 
forskellige erfaringer – i bussen, på datingsiderne 

eller på cafeen m.m. Den digitalt homogene dvale, 
der kommer over os, når vi sidder ved siden af 
hinanden, men er langt fra hinanden i den virtuelle 
verden kommer under lup, og behovet for at tilsløre 
os med filtre såvel som jagten efter flere “likes” 
vil blive udfordret. Den digitale verdens relationer 
og indtryk er både flygtige og fragmenterede. Så 
bliver vi nogensinde tilfredse af at swipe til højre og 
venstre på mobilen?

Med denne ur-opførelse af ‘Græsset er Grønnere’ 
markerer vi Daniel Bohrs 60-årsjubilæum som 
instruktør, når han instruerer både ‘Græsset er 
Grønnere’ og ‘Rusalka’ i denne sæson. Kgl.  
Kammersanger Tina Kiberg vender desuden  
tilbage til scenen efter syv år. Opføres på dansk.

VARIGHED Ca. 75-90 minutter 
MEDVIRKENDE Frederik Rolin, Sidsel Eja Eriksen, Tina Kiberg,  
Julie MeeRa Albertsen, Emma Oemann, Katinka Bohse Meyer,  
Gustav Wenzel Most og Fritjof Fuglesang  
MUSIKERE Musikere fra Danmarks Underholdningsorkester 
MUSIK AF Nanna Øland Fabricius (Oh Land) og Adi Zukanovic
IDÉ & LIBRETTO Ida Fogh Kiberg 
MUSIKALSK LEDELSE & INDSTUDERING Andreas Vetö 
INSTRUKTØR Daniel Bohr 
SCENOGRAF Piotr Winiewicz
KOREOGRAF Rebekka Lund
KOSTUMIER Mie Steenberg Andersen Drud
LYSDESIGNER Mik Manley Andersson
CO-PRODUCENT Danmarks Underholdningsorkester
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Urpremiere fredag 31. marts 2023 kl. 19:30 
Spiller herefter 2., 4., 5., 11., 12., 14., 15., 18. og 19. april 
Hverdage kl. 19:30 / lørdage & søndage kl. 16:00
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Citater fra 
Græsset er Grønnere
                                                ”Du er nu nummer 388 i køen”

”Jeg elsker bjergene, jeg aldrig så”

                                                                                     ”Jeg har mistet forbindelsen”
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Nanna Øland Fabricius (Oh Land) og Adi Zukanovi 
komponerer musikken til ‘Græsset er Grønnere’,  
hvor opera smelter sammen med rytmisk musik.

Foto: Sam
y K

habthani

Foto: N
icolai Bejder

Er græsset grønnere med filter 

på, eller er det grønnest lige 

for næsen af os?

Hvordan lyder en ældre 

dames desperate duet med 

telefonkøen? 

Hvordan koreograferes et kor af til-højre-og-venstre-swipende 
 mennesker, der aldrig kigger op fra telefonen? 

”Jeg har svært ved at huske tiden,  
før jeg blev et profilbillede”

Hvordan lyder  musikken, når en fod- 
gænger pludselig ta-
ger høretelefonerne  

ud og lytter til gade-musikanterne? 

Hvordan mødes vi  

ude i verden i fo
rhold til 

inde i skærmen?

98



‘Skattegraveren’ blev Evald Tang Kristensens kæle-
navn for et liv dedikeret til den store skat af minder, 
som han indsamlede hos landbefolkningen på den 
jyske hede i det 19. århundrede. 

Værket er en biografisk musikforestilling, der blan-
der dokumentariske tekster, originale lydoptagelser 
og video med et musikalsk univers af avantgarde, 
rytmisk musik og operaelementer. 

I et moderne sceneunivers tages publikum med 
tilbage til den jyske hede anno 1867 og på en opda-
gelsesrejse ind i menneskers minder.

Opføres på dansk og engelsk.

VARIGHED Ca. 1 time og 15 minutter + pause    
MEDVIRKENDE Signe Asmussen  
MUSIKERE Thommy Andersson, Matias Seibæk, Chano Olskær,  
Mauro Patricelli  
MUSIK AF Mauro Patricelli 
LIBRETTO Mauro Patricelli 
DRAMATURG Florient Azoulay 
VIDEOKUNSTNER Søren Meisner 
PRODUCENT Mauro Patricelli

Foto: Søren M
eisner

”Denne overraskende dokumentaropera forklarede 
os i detaljer, hvordan en fonograf virker, og breve 
kom sært til live. Nøgternt, faktuelt og insisterende 
anderledes”. Reumerts komité, 2 juni, 2019. 
 

Nomineret til REUMERT 
Årets særforestilling, 2019  
”Det er som at blade i en stor lydbog. Frem og 
tilbage. Med hvilepunkter, dramatiske øjeblikke, 
øjeblikke, hvor de medvirkende griber skovle 
og graver, som er det efter de skatte, bønder 
og godtfolk gemmer i deres erindring”. Gregers 
Dirckinck-Holmfeld, 2019.

GREGERS DH

Den Reumertnominerede ‘Skattegraveren’ er en dokumentaropera om pioneren 
inden for indsamling af dansk folkekultur. Værket fortæller om forfatteren 
Evald Tang Kristensen (1843 – 1929), som var én af de største indsamlere af 
mundtlig tradition og folkeminder på verdensplan

Skattegraveren
17.09 — 18.09.22

GÆ
STESPIL

Premiere lørdag 17. september 2022 kl. 16:00 
Spiller herefter 18. september kl: 16:00
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Premiere torsdag 15. december 2022 kl. 20:00 
Spiller herefter 16., 17. og 18. december 
Fredag & lørdag kl. 20:00 / søndag kl. 15:00

Trouble in Tahiti
15.12 — 18.12.22
Ved første øjekast synes ‘Trouble in Tahiti’ at handle om to helt almindelige 
mennesker, der lever deres helt almindelige liv i en helt almindelig forstad –  
to ægtefolk, som udadtil synes at have det perfekte liv. Men nedenunder ser  
vi to ulykkelige og ensomme mennesker, der ikke kan kommunikere med 
hinanden, og som længes efter kærligheden

Vi følger det amerikanske ægtepar Sam og Dinah 
gennem en dag i deres liv i 1950’ernes USA og over-
værer deres skænderier og længsel efter samhø-
righed. Deres voksende adskillelse i deres daglige 
liv afslører en gensidig følelse af fangenskab – i en 
hverdag, som efterhånden har udviklet sig til en 
overfladisk løgn. 

‘Trouble in Tahiti’ handler om den følelsesmæssige 
fattigdom, som kan følge med, når man dedikerer 
sit liv til at tjene penge for at opretholde sin status 
– og så glemmer hinanden og kærligheden i farten. 
Operaen fra 1951 er en en-akts opera med et lille 
cast på blot fem medvirkende og otte musikere. 
Den har et moderne og jazzet tonesprog, som leder 
tankerne hen imod Broadway, og det er ét af blot to 
værker, som Leonard Bernstein skrev både ord og 
musik til. I øvrigt baserede han denne historie på 
sine egne forældres forhold.

En socialrealistisk fortælling som denne er ikke 
noget, vi møder ofte i den klassiske operas verden. 

Leonard Bernstein gør i løbet af operaen det helt 
almindelige til noget ganske særligt, så krisen i 
Sam og Dinahs forhold bliver en relevant og for-
andrende livskrise, som vi alle kan forholde os til; 
parforholdet og kernefamilien, som, i stedet for at 
skabe tryghed og mening, bliver fremmedgørende 
og isolerende.  

Opføres på engelsk.

VARIGHED Ca. 45 minutter. Ingen pause    
MEDVIRKENDE Nana Bugge Rasmussen og Martin Hatlo samt jazz-trio 
bestående af Anders Bilberg, Katrine Jenne og Kristoffer Saas  
MUSIKERE Oktet – nærmere info følger 
MUSIK AF Leonard Bernstein 
LIBRETTO Leonard Bernstein 
MUSIKALSK LEDELSE Rose Munk Heiberg 
INSTRUKTØR John Wilkie 
SCENOGRAF & KOSTUMIER Maja Ziska
LYSDESIGN Stine Fumz
CO-PRODUKTION Rose Munk Heiberg
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VARIGHED Ca. 2 timer og 10 minutter + pause    
MEDVIRKENDE Alexander Fjord Nielsen, Christina Holm, Anne-Sofie 
Møller Olesen, Nadia Jasmin Nielsen med flere  
MUSIKERE Orkester sammensat af musikere fra Syddansk  
Musikkonservatorium
MUSIK AF Anne-Sofie Møller Olesen og Kasper Grøn
EKSTERN KOMPONIST Andreas Clemmensen 
LIBRETTO Anne-Sofie Møller Olesen og Kasper Grøn 
MUSIKALSK LEDELSE Kasper Grøn  
CO-PRODUKTION Den Mindste Opera 

En Usynlig Fjende
04.02 — 11.02.23
I marts 2020 lukkede Danmark ned, og vi gik en tid i møde, som ingen af os 
havde begreb om. En ny og ukendt virus bredte sig med hidtil uset fart rundt 
i verden og satte hele kontinenter i karantænetilstand. Tiden var forbundet 
med stor usikkerhed og mange forestillinger om, hvordan verden ville se  
ud på den anden side af pandemien

‘En Usynlig Fjende’ er en operaforestilling skrevet i 
år 2020 under Corona-virussens indvirken på hele 
det danske samfund.

Historien i operaen ‘’En Usynlig Fjende’ følger fem 
mennesker, som hver især må finde deres vej i den 
nye situation. Man oplever deres bestræbelser 
på at få kontrollen tilbage over deres liv - liv, som 
Corona i højere og højere grad sætter dagsorde-
nen for. De må gang på gang forholde sig til nye 
retningslinjer og spørgsmålet om, hvorvidt og hvor 
langt de vil gå for at efterleve dem. Er der en græn-
se for, hvor meget sammenhold vi kan mønstre hver 
for sig? Og hvor meget kan vi øge kontrollen med 
os selv og hinanden, uden at det har konsekvenser?

Musikalsk set trækker ‘En Usynlig Fjende’ på 
 tendenser fra den klassiske musiktradition og  
det klassiske operaformat – men i kombination  
med nutidens mere populære udtryk. Sammen  
skaber operaens overvejende perkussive akkom-
pagnement og det vokale element et helt unikt  
lydunivers.

Helt i tråd med operaens fortælling blev denne 
opera desværre aflyst grundet Covid-19 i sæson 
2020/21. Heldigvis er vi nu nået et sted, hvor 
virussen ikke længere spiller samme rolle, hvilket 
gør det muligt nu i 2023 at ur-opføre denne opera 
inspireret af virkeligheden.

Opføres på dansk.
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Premiere lørdag 04. februar 2023 kl. 19:00 
Spiller herefter 5., 7., 8., 10. og 11. februar 
Alle dage kl. 19:00
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Love Fail
05.05 — 06.05.23
I en helt ny iscenesættelse af værket ‘Love Fail’ viser kvartetten SAGA  
Vokalensemble, hvor meget man kan med et scenerum, en videoprojektion  
og fire kvindestemmer. ‘Love Fail’ er skrevet frit over legenden om ‘Tristan 
og Isolde’: En middelalderfortælling om to unge mennesker, en ridder og en 
prinsesse, der ved et uheld kommer til at drikke en kærlighedsdrik og bliver 
uadskilleligt forelskede

Det er begyndelsen på et klassisk trekantsdrama, 
hvor de to elskende hjælpeløst fortsætter deres 
affære på trods af Isoldes forlovelse og ægteskab 
med kongen. En affære, som i sidste ende koster 
dem livet.  

‘Love Fail’ inviterer os til at udforske, hvordan kær-
lighedshistorier bliver rammesat i kunsten. Operaen 
er skabt gennem den ligefremme måde, hvorpå 
librettist Lydia Davis har sammensat teksterne – i 
en blanding af gamle og nyskrevne ord. Meget af 
kraften i stykket kommer desuden fra det faktum, 
at det er skrevet til kvinders stemmer og fremføres 
a capella. En komposition, som skiller sig ud ved at 
afspejle en bredspektret vifte af kvinde-livet. ‘Love 
Fail’ er et tredimensionelt, poetisk indblik i en kær-
lighedsaffære, som både rummer lykke, fortielse, 
afhængighed, sorg og lys.

 ‘Love Fail’ er skrevet i 2012 af den amerikan-
ske komponist David Lang, som er én af vor tids 
allerstørste, internationale komponister. Hans lyd 
er minimalistisk, glasklar og fuld af menneskelig 
ærlighed.

Opføres på engelsk.

VARIGHED Ca. 55 minutter. Ingen pause    
MEDVIRKENDE SAGA Vokalensemble bestående af Lykke Appelon Ilkjær, 
Angelica Asp, Freja Eva Lockenwitz og Nanna Ipsen 
MUSIK AF David Lang 
LIBRETTO Lydia Davis og David Lang efter tekster af bl.a. Gottfried von 
Strassburg, Thomas Malory, Marie de France og Richard Wagner 
INSTRUKTØR Selma Mongelard
KOREOGRAF Josefine Ibsen
VIDEODESIGN Magnus Pind 
CO-PRODUKTION SAGA Vokalensemble
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Premiere lørdag 04. februar 2023 kl. 19:00 
Spiller herefter 5., 7., 8., 10. og 11. februar 
Alle dage kl. 19:00

Foto: O
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Det STØRSTE  
& det mindste
Tid og sted oplyses senere
Operaen ’Det STØRSTE & det mindste’ er skabt med udgangspunkt i lyden af 
det største og det mindste pattedyr – hvalen og flagermusen. Med denne fore-
stilling kan børn og barnlige sjæle glæde sig til en meget sanselig oplevelse

Lydene fra hvalen og flagermusen er en gennem-
gående tråd i historien om Naturens ånd, som er hi-
storiens fortæller, og som rejser rundt i naturen for 
at høre, hvordan det går hos dyrene. 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 opmærksomme 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 kunst-
nere og naturvidenskabelige personer og ildsjæle 

– en idé, der er opstået hos komponist Povl Chr. 
Balslev og operasanger Lise Bech Bendix.

Skabelsen af operaen er sket i et tæt parløb med 
Naturama i Svendborg samt biologen Lee Anton 
Miller, der har været en af forgangs-mændene 
blandt forskere 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 flagermus hørbar for det menneskelige øre.

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

VARIGHED 45 minutter. Ingen pause    
MEDVIRKENDE Susanne Skov (Horn / Blåhvalen, verdens største  
pattedyr), Eva Østergaard (Fløjte / flagermusen, verdens mindste  
pattedyr), Lise Bech Bendix (Sopran / Naturens ånd og fortæller)
KLAVER OG ANDRE LYDEFFEKTER Povl Chr. Balslev
MUSIK AF Povl Chr. Balslev
LIBRETTO Povl Chr. Balslev
IDÈ Povl Chr. Balslev og Lise Bech Bendix 
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Tid og sted oplyses senere

Illustration: Julie Fuhr. Baseret på originaltegning af Lise Bech Bendix
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FÆLLESSANG I GADEN 
22.08 + 23.08.22  kl. 17-18 
 
ARRANGEMENTERNE ER GRATIS 

Under corona-nedlukningen har fællessang været 
en måde for Danmark at komme hinanden ved på, 
og det har spredt sig. Vi er alle blevet husket på, 
hvor megen glæde vi rent faktisk kan give og spre-
de, bare ved at synge en lille sang. Dette vil Den 
Fynske Opera gerne hylde under H. C. Andersen 
Festivals. Derfor har vi planlagt to fællessangsar-
rangementer til ‘Opera i Gaden’, hvor alle kan synge 
med. Her synger vi både velkendte og nye sange, 
der har fokus på H. C Andersen og musikken, som 
han har inspireret til eller skrevet tekst til. De to 
kompetente sangere fra Syddansk Musikkonser-
vatorium, sopran Ida Johanne Wahl og baryton 
Alexander Fjord Nielsen, synger for akkompagneret 
af pianist Britt Krogh Grønnebæk. Vel mødt! 
 
Besøg også kunstbygningen Filosoffen eller Gallerie Rasmus  
på vejen og få et herligt, malerisk krydderi på dagen.  
 

 
OPERA OG ROSÉ PÅ ÅEN 
27.08.22 kl. 17-18 & 18-19 
 
199,- PR. PERSON INKLUSIV ET GLAS ROSÉ 

Traditionen tro inviterer Den Fynske Opera i sam-
arbejde med Odense Aafart til Opera på Åen 2022. 
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 samt sopran Katin-
ka Bohse Meyer og mezzosopran Emma Oemann. 
De synger et dejligt udvalg af operaens største hits. 

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

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 arrangementet.  
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. 

 
KONCERT I DEN FYNSKE OPERAS FOYER 
25.08.22  kl. 15-16:30 
 
ARRANGEMENTET ER GRATIS  
Denne eftermiddag laver vi en intim koncert med 
uddrag fra operaversionen af H.C. Andersens  
”Den Lille Havfrue”, nemlig ”Rusalka”, som Den 
Fynske Opera opfører i sæson 2022/23. Der vil 
være uddrag fra operaen på dansk samt fortælling 
om H. C. Andersen og hans tilknytning til opera. 
Derudover vi vil give et nummer fra August Ennas 
”Den lille Pige med svovlstikkerne” og Stravinskijs 
”Nattergalen” også. Det bliver en spændende og 
ny måde at opleve og genopleve H.C Andersen og 
opera på. 

Denne hyggelige eftermiddag medvirker sopran 
Anna Carina Sundstedt samt mezzo-sopran Emma 
Oemann akkompagneret af pianist Britt Krogh 
Grønnebæk. 

Kom og nyd et glas vin eller en kop kaffe til skøn 
musik og fortælling denne hyggelige eftermiddag.

Bliv medlem af 
Den Fynske Operas 
Venner
Den Fynske Operas Venner er en støtteforening  
for Den Fynske Opera. Foreningen bakker op om 
Den Fynske Opera og arbejder for at udbrede  
kendskabet til opera på Fyn.  
 
Et medlemskab koster 175,- kr. per person årligt. 
 
Udover støtte til Den Fynske Opera giver et  
medlemskab blandt andet reduceret pris på årskort 
og billetter til Den Fynske Opera, tre-fire årlige 
nyhedsbreve, tre DFOV-Matinéer samt invitation 
til den årlige operafest med middag og musikalsk 
underholdning.

Indmeldelse og yderligere information 
På foreningens hjemmeside: www.dfov.dk  
eller send en mail til kasserer@dfov.dk

DFOV–Matinéer i 2022/23 
Søndag den 25. september 2022:  
DFOV–Matiné med sopran Lykke Appelon 
 
Søndag den 11. december 2022:  
DFOV–Matiné med baryton Jesper Buhl 
 
Søndag den 19. februar 2023:  
DFOV–Matiné med sopran Ida Wahl

H. C. Andersen Festivals / 
Fællesskab ved  
Den Fynske Opera
22.08  —  25.08.22
Sving forbi Ny Vestergade og Den Fynske Opera og lyt til humoristiske,  
gribende og smukke musikalske indslag fra Operaens verden
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Mød os på 
Den Fynske Opera

Det Fynske SangSelskab
Efterår 2022
Det Fynske SangSelskab afholder en række koncerter med klassisk  
sang i Den Fynske Operas foyer og Valgmenighedskirken i Odense i  
efteråret 2022

Det Fynske SangSelskabs hjemmeside og  
Facebook-side vil løbende blive opdateret med 
nærmere info om arrangementerne. På deres  
hjemmeside kan man også læse mere om,  
hvordan man bliver medlem af foreningen.

Entre: 90,- kr. / 45,- kr. for studerende. 
Medlemmer af Det Fynske SangSelskab: Gratis. 
Årskortholdere til Den Fynske Opera får 50 % rabat. 

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

Billetter sælges ved indgangen af Det Fynske  
SangSelskab ved det aktuelle arrangement. 
Se også www.detfynskesangselskab.dk.

‘ENIVREZ-VOUS – BERUS JER’ 
09.10.22  kl. 15 
 

MEDVIRKENDE 
Mads Elung-Jensen, tenor
Gad Kadosh, klaver
Tore Leifer, moderation 

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

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
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Billetpriser

Billetinformation

Årskort
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. OBS: Som medlem af Den Fynske 
Operas Venner får du 100,- i rabat på vores årskort.

Derudover får du 
50,- kr. i rabat på løssalgsbilletter til Odense Teater 
50,- kr. i rabat på løssalgsbilletter til Odense Symfoniorkester

Vi sælger billetter til vores forestillinger, co-produktioner samt gæstespil, og de events vi er  
medvirkende til, på vores hjemmeside under det enkelte arrangement: www.denfynskeopera.dk.  
Derudover sælger vi årskort og gavekort til Den Fynske Opera på vores hjemmeside samt  
ved henvendelse til vores billetkontor.  
 
Ved behov for hjælp kontakt os på billet@denfynskeopera.dk eller mandage og onsdage  
kl. 13-15 på tlf. +45 28 96 48 59. Vi sælger også billetter ved fysisk fremmøde i vores  
foyer mandage og onsdage kl. 15-16.

Tak til

DEN FYNSKE OPERAS BESTYRELSE BESTÅR PR. 28. FEBRUAR 2022 AF: 
Rune Kallager (Formand)  
Hanne Askou (Næstformand) 
Helge Pasfall 
Silja Bjåstad 
Jerry Vinther 
Jens Lorentzen 
Karina Gerrild Rasmussen  
Jens Erik Kornbech (eksternt medlem af Den Fynske Operas Venner. Uden stemmeret).

Den Fynske Opera, Filosofgangen 19, 5000 Odense C 
info@denfynskeopera.dk / www.denfynskeopera.dk 
Tlf. +45 28 96 48 59 mandage & onsdage kl. 13-15. 
 
PROGRAMREDAKTION Christel Bæksted & Ida Fogh Kiberg 
LAYOUT OG GRAFIK Fuhr Studio 
TRYK Step Print Power 
 
Den Fynske Opera tager forbehold for trykfejl og ændringer i sæsonens program

Bestyrelse

BILLETIN
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OVERRETSSAGFØRER
L. ZEUTHENS MINDELEGAT

LØSSALG (gratis for årskortholdere) 220,- KR. 
GRUPPER (min. 6 pers.)  150,- KR. 
STUDERENDE (med gyldigt studiekort) 120,- KR. 
UNGE UNDER 25  120,- KR. 
SKOLER (min. 20 pers.)  70,- KR. 
 
*Alle priser er eksklusiv et billetgebyr på 10,-

OBS: Alle pladser sælges u-nummererede. Ved særlige ønsker  
om pladsreservation kan Den Fynske Opera dog kontaktes.

Hoveddørene åbner en time inden forestillingsstart. Dørene til salen 
åbner en halv time inden forestillingsstart. Ved køb af ledsagerbillet  
beder vi om, at der ringes til vores billettelefon mandage og onsdage  
kl. 13-15 på tlf. +45 28 96 48 59.
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