
 
    Årsberetning 2010 
 
1. Årsmøte 
Årsmøtet 2010 ble holdt tors.14.januar, Kulturhuset (Salongen). 
 
Til styret ble valgt: 

• Leder Roald Karlsen (1 år) 
• Faste styremedlemmer: 

o Hege Brækhus 
o John D.Breivoll 
o Kirsten Katharina Kotte Holiman 
o Solveig Ovanger (for 1 år). 

• Varamedlemmer til styret: 
o Kjell Magne Mælen 
o Else Sundquist 

• Valgkomité:  
o Trond Bruun Hansen 
o Else Sundquist. 

• Revisor: Erik A. Schilbred. 
 
Else Sundquist har vært kasserer og Kirsten Katharina Kotte Holiman referent. 
 
I perioden har det vært holdt 4 styremøter og ellers god kontakt mellom styrmedlemmene 
utenom møtene. 
 
2. Foreningas aktivitet. 
Etter at regionoperaen OperaNord stoppet sin virksomhet i 2009 og gikk inn i NOSO, ble vår 
forening den eneste som talte operamiljøets sak i Tromsø og dette ble også hovedfokus i 
2010. 
 
Som vedtatt i de nye vedtekter skal foreninga bl.a. støtte og om nødvendig initiere 
operarelaterte aktiviteter. Med dette som bakgrunn, inviterte Operaforeninga til viktig møte på 
Hålogaland Teater 3.febr.der følgende deltok:  

o Tromsø Kammerorkester v/kunstnerisk leder Kolbjørn Holthe og produksjonsleder 
Torbjørn Ingvaldsen,  

o Professor Anne-Lise Sollied Allemano fra Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige 
Fakultet, UiT,  

o Teatersjef Iren Reppen, HT, 
o dirigent/kormester Ivar Solberg, Operakoret UltimaThule og  
o leder i Operaforeninga, Roald Karlsen..  

 
Deltakerne representerte de forskjellige kunstgrenene som opprinnelig var 
basisforutsetningene for hvorfor regionoperaen OperaNord ble etablert og godkjent av 
Kulturdepartementet med tilhørende bevilgninger over statsbudsjettet. 



 
Byen har profesjonelle operasangere, orkester, teater, ballett/dans, operakor og et samstemmig 
møte viste sterk vilje til sammen å utvikle det aktive operamiljø videre. Et meget positivt 
møte konkluderte med følgende forslag. 

o Operakafé forsøkes startet opp fra høsten. 
o Kirkeoperaen ”Johannespasjonen” utredes videre. 
o Operagalla bør stå på agendaen. 
o Mindre kammeroperaer utredes videre. 
o Operaforeninga etablerer internt produksjonsteam for tilrettelegging av aktivitetene. 

 
18.mars sendte Operaforeninga pånytt brev (det forrige var 23.nov.09) til Nordnorsk Opera og 
Symfoniorkester der vi la særlig vekt på operasatsinga og operasituasjonen i Tromsø. Vi 
påpekte bl.a. at med basis i operabevilgningene for 2009 og med øremerket økning opera 
2010, ligger det 8,5 mill. i budsjett for 2010. NOSO opplyser at det budsjetteres med kun 3,5 
mill. i 2010 og vi ber om forklaring. Kopi av brev ble sendt til Kulturdepartementet, 
Stortingets Kulturkomité, Nordland og Troms fylkeskommuner, Bodø og Tromsø kommuner 
og media. Etter mange purringer får vi endelig svar i mai som egentlig konkluderer med at 
den økningen som opera utgjør, var en forutsetning for hele sammenslåingen. En disposisjon 
et styre kan gjøre, selv om vi er dypt uenig og vi mener ikke er i tråd med avtalene og 
forutsetningene for de offentlige bevilgningene.  
 
De direkte operaoverføringene fra the Metropolitan på Verdensteatret over 3 år,har vært et 
viktig tilbud til byens operapublikum og foreningas medlemmer får rabatt. For sesongen 
2010/2011 sto dette tilbudet i fare. Verdensoperaen trengte garanti for i det hele tatt å kunne 
starte overføringene og et enstemmig styre i operaforeninga vedtok derfor 23.sept. å stille 
garanti til dekning av underskudd. Beløpet begrenset oppad til NOK 100.000 for sesongen 
2010/2011. Ved et eventuelt underskudd skal Verdensoperaen i første omgang ta kontakt med 
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune før eventuelt operaforeninga kontaktes. 
Verdensoperaen forutsettes å gjøre alt for å bringe driften i balanse før en eventuell garanti 
utløses. 
 
Operakaféprosjektet (nevnt i møtet 3.febr.) kom godt i gang ledet av Sølvi Arntzen 
(UltimaThule og Operaforeninga) og har i samarbeid med HT og Musikkonservatoriet 
gjennomført to meget vellykkede sammenkomster - 2.okt. og 6.nov. - begge med fullstappede 
hus på Teaterkaféen. Full honnør til Sølvi!. 
 
Prosjektet ”Johannespasjonen som kirkeopera” støttes av Operaforeninga og på vegne av  
Kammerkoret/operakoret UltimaThule sendte vi 22.nov søknad om støtte til NOSO. Avslag 
derfra kom 1.des. med den begrunnelse at eksterne organisasjoner får ikke tilskudd, kun 
NOSOs egne produksjoner. Vårt tilbud om å overta produksjonen ble ikke vurdert selv om 
NOSOs kunstneriske råd hadde anbefalt prosjektet i to møter. Ny søknad om støtte ble sendt 
til Troms fylkeskommune 7.des. 
 
Hjemmeside: 
Endelig kom vår hjemmeside www operaforeninga.no i desember. Stor takk til Kjell Magne 
Mælen for kjempeinnsats. Uten hans jobbing har vi fortsatt vært uten. Også takk til John 
Breivoll som sørget for at ”operaforeninga” ble sikret som doménenavn. Vi har fått mye ros  
for en flott hjemmeside - viktig som basis i vårt videre arbeide. 
 


