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

 

Nyhedsbrev nr. 1 – 2022 
Januar 2022 

 
Kære medlemmer! 
 
 

Her ved begyndelsen af 2022 må vi atter sande, at pandemien er vendt tilbage for fuld kraft. Et planlagt 
arrangement i denne måned har allerede måttet aflyses. Vi satser på februar. Men al programlægning 
er med forbehold for udviklingen vedr. restriktioner etc.  

 
 
Siden sidst:  

 
Torsdag den 23. september 2021 Foredrag/koncert ved selskabets Bayreuth stipendiat 2020/21, 
sopranen Hedvig Haugerud 

Hedvig Haugerud fortalte denne aften om sine oplevelser og indtryk i Bayreuth, og gav smagsprøver på 
sin kunnen med Du bist der Lenz, Dich teure Halle, Allerseelen (Strauss), Ruhe meine Seele (Strauss) og 
Ved Rondane (Grieg) – alt sammen dygtigt akkompagneret af pianist Laurits Dragsted. Hun var meget 
begejstret for opholdet og oplevelserne i Bayreuth.  
Publikum var enige om, at hun var et rigtig godt valg som stipendiat. Aftenens 50 tilhørere nød en 
smuk aften. 

 
 
Mandag den 1. november 2021 Foredrag ved sopranen Elisabeth Meyer-Topsøe  
– Birgit Nilsson/Richard Wagner 

Elisabeth Meyer-Topsøe fortalte om ikonet Birgit Nilssons liv og levned herunder relationen til Richard 
Wagners musik, samt om hendes tætte relation med ikonet. 
Birgit Nilssons liv og levned blev finurligt linet up – og ad snoede veje fandt hun vejen til sangen og 
siden udviklingen til legendarisk Wagner-sanger. Elisabeth Meyers-Topsøe sang Elisabeths Bøn 
(Tannhäuser) ved Birgit Nilssons begravelse.  
Det blev en minderig aften med førstehåndsinformation for de cirka 75 tilhørere. 
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Mandag den 15. november 2021 Foredrag ved cand. mag. Helge Baun Sørensen  
– Wagners betydning i Danmark 

DRs kendte klassiske musikstemme, Helge Baun Sørensen, belyste Wagners betydning og budskab i 
vores tid. Han begyndte at læse librettoer allerede  som 20-årig. I 1969 var han i Bayreuth for første 
gang. Foredragsholderen kom ind på Wagners og Brahms forbillede i komponisten Beethoven. 
Wagners udvikling af tubalyden blev også nævnt blandt de specielle forhold, der Wagners musik så 
ekstraordinær, som Liszt betegnede ham. – I DR spilles ikke ofte Wagners eller Mahlers musik, den 
fylder for meget – der må man normalt kun spille musik af max. 9 min. varighed – tankevækkende. – 
Det blev en uhyre interessant aften med vid, humor og information for de 70 tilhørere. – Helge Baun 
Danielsen har lovet at komme igen. 

 
 

Kalender: 
 
Mandag den 14. februar 2022 Foredrag og sang ved Tenoren Niels Jørgen Riis 

Niels Jørgen Riis vil fortælle om processen med omlægning af stemmen i Wagner-
retning. I aftenens løb vil Niels Jørgen Riis give smagsprøver på sin kunnen 
akkompagneret af pianisten Leif Greibe. Baryton Guido Paevatalu medvirker også 
med et par indslag i aftenens løb. 
 
Foredraget foregår i Metronomen, Godthåbsvej 33, Frederiksberg, kl. 19:30. 
Tilmeldingsfrist fredag den 11. februar 2022 til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk. 

 
 
Torsdag den 24. til søndag den 27. februar 2022  

Den internationale Richard Wagner Kongres – Madrid  
– følg links (eller kopier direkte ind i en browser): 
 
 
Kongres i Madrid 
 
 
Program 

 
 

Tirsdag den 26. april 2022 Selskabet ordinære generalforsamling 
Generalforsamlingen foregår i Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg, kl. 19:30. 
Tilmeldingsfrist fredag den 22. april 2022 til Lis Paulin på lp@richardwagner.dk. Forslag skal 
være formanden i hænde seneste 1. marts 2022, hvor kontingent for 2022 skal være betalt. 

mailto:lp@richardwagner.dk
https://www.richard-wagner.org/rwvi/en/events/calendar/?collection_id=3129
https://www.richard-wagner.org/userdata/filegallery/original/907_eng_draft_programme.pdf
mailto:lp@richardwagner.dk
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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 

 
 

Godt nytår 
 

Pas på jer selv og hinanden. 
 

Finn Elkjær 
Formand 
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