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Kære medlemmer! 
 
 

Her ved slutningen af 2020 kan vi se tilbage på en sæson, der mildt sagt var udfordret. Alligevel er det 
lykkedes at gennemføre en del arrangementer. Og takket være medlemmernes opbakning har de alle 
været succesfulde.  
 
Eftersom vi ikke kan spå om konditionerne for forsamlinger efter 17. januar 2021, må vores 
arrangementsliste for foråret 2021 ses i det lys. Ligeledes vil der ikke være fri tilmelding til 
arrangementerne endnu – der vil blive udsendt separat mail for hvert enkelt arrangement når der 
åbnes for tilmelding. Dette for også at kunne styre ventelisten, og det har fungeret fint i efteråret hvor 
alle medlemmer har støttet og fulgt denne procedure. Tak for det. 
 
I bestyrelsen håber vi naturligvis at kunne gennemføre det planlagte program. 

 
 
 
Siden sidst:   
 
Torsdag den 15. oktober 2020. Foredrag ved pianist og dirigent Leif Greibe – Om indstudering af 
musik – herunder Wagners 

Leif Greibe berettede denne aften om flere 
aspekter i forbindelse med indstudering af 
musikværker. Omfanget af opgaven som 
repetitør blev tydelig – Mestersangerne 
klaverudtog fylder alene 572 sider.  

Rollers længde vedr. det sanglige er også meget forskellige. Fx synger Lohengrin 1 time og Hans Sachs 1 
time og 50 minutter. Undervejs hørte vi klaveruddrag af Wagners musik med foredragsholderen ved 
klaveret. Aftenen blev en spændende øjenåbner for de 40 tilhørere.  
 
 
Tirsdag den 10. november 2020. Foredrag ved cand. mag. Rie Koch – Wagners aftryk 
 

Rie Koch fortalte om evnen til at formidle klassisk musik via 
radioen. Herunder evnen til at improvisere under live 
transmissioner fx nytårskoncerten fra Wien. Der er mange 
forskellige måder og teknikker at formidle på, både herhjemme 
og i udlandet. Hun fortalte om facetterne i formidlingskunsten 
og belyste den ved e.g. Richards Wagners Gesamtkunstværk. De 
40 tilhørere fik en interessant indsigt i, hvad der foregår bag højttalerne. 
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Kalender: 

 
Mandag den 11. januar 2021. Foredrag ved cand. jur. Morten Messerschmidt, MF – Wagner-indtryk 

 
Morten Messerschmidt vil denne aften udover om Richard Wagner fortælle om: 
Hvad er kultur?  
Hvor hører sport hjemme?  
Hvorfor ser vi så få politikere i teatret, i operaen m.v.?  
 
 

 
Mandag den 22. februar 2021. Foredrag ved cand. mag. Helge Baun Sørensen – Wagners betydning i 
Danmark 

DRs kendte klassiske musikstemme, Helge Baun Sørensen, belyser Wagners 
betydning og budskab i vores tid. Foredraget finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, 
sideindgangen, Frederiksberg.  
 
 
 
 
 

 
Tirsdag den 9. marts 2021. Foredrag ved sopranen Elisabeth Meyer-Topsøe – Birgit Nilsson/Richard 
Wagner 

Elisabeth Meyer-Topsøe fortæller om ikonet Birgit Nilssons liv og levned herunder 
relationen til Richard Wagners musik. 
Foredraget finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg. 
 
 

 
Tirsdag den 13. april 2021. Selskabets ordinære generalforsamling – OBS: Ny dato, 13. april 

Dagsorden udsendes senere.  
Generalforsamlingen finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.  
 
 
 

 
Torsdag den 14. -17. oktober 2021 Den internationale Richard Wagner Kongres – se link:  

 
https://www.richard-wagner.org/ 
 
 
 
 
 

 

 
  

https://www.richard-wagner.org/


                                                                                                                                          

Æresmedlemmer: 
Aage Haugland†, Francesco Christofoli†, Lisbeth Balslev, Poul Elming, Mogens Bang†, Stig Andersen og Tina Kiberg 

3 

Richard Wagner Selskabet, København 
Medlem af Richard-Wagner-Verband International e.V. 

 

Øvrige informationer:  
Selskabets hjemmeside: www.richardwagner.dk 
Mailadresse: selskabet@richardwagner.dk 
Selskabets nål med logo kan købes hos kassereren for kr. 50,00. 

 

Kontaktdata for bestyrelsen:  
Finn Elkjær, formand og webmaster, tlf. 3990 1048, fe@richardwagner.dk 
Lis Paulin, næstformand og medlemssekretær, tlf. 5120 8678, lp@richardwagner.dk  
Kirsten Nielsen, kasserer, tlf. 2048 1846, kn@richardwagner.dk 
Søren Mark Olesen, lokaleansvarlig, tlf. 4636 9858, sm@richardwagner.dk 
Lone Ricks, organisationssekretær, tlf. 6015 3770, lr@richardwagner.dk 

 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer velkommen til Selskabets forårsarrangementer 
 

og ønsker samtidigt alle medlemmer en glædelig juletid og godt nytår. 
  
 

Pas på jer selv og hinanden. 
 
 

Finn Elkjær 
Formand 
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