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Styret har i 2014 bestått av Roald Karlsen, styreleder, Beate Stang Aas, Sigrid Gabrielsen, 
Jørn Bjørnhaug og Jutta Birnbickel, alle valgt for 2 år på årsmøte 29. mars 2014 

Varamedlemmer: Sissel Kjær Ditlefsen og Trond Bruun-Hanssen 

Valgkomite: Nils Harald Moe og Hege Brækhus 
Revisor: Erik A. Schilbred/Else Sundquist 
 
Foreningas aktivitet i 2014: 
I  perioden har vært holdt seks styremøter og ellers vært det god kontakt pr. mail/telefon 
mellom styremedlemmene utenom møtene. Spesielt viktig i planlegging/gjennomføring av 
Operafestivalen. 
Foreninga har 263 medlemmer pr.31.12.14 ,en økning fra forrige år på 42 medlemmer! 

Etterat regionoperaen OperaNord stoppet sin virksomhet(2009), er vi fortsatt den eneste 
gruppe som taler det lokale operamiljøets sak i Tromsø, og - i henhold til våre vedtekter - 
støtter og om nødvendig initierer operarelaterte aktiviteter. 
 
Operafestivalen i Tromsø 2014- opera for alle 15.- 18.okt. 
Etter det meget vellykkede arrangementet ”Operadagan i Tromsø 2012” besluttet et  
enstemmig styre  gjentakelse i 2013 og denne gang instituere begrepet Operafestival i 
Operaforeningas regi. Vi gjennomførte derfor Operafestivalen 2014. Intensjonen er å 
arrangere festival permanent og planene for 2015  er godt i gang. 
Festivalen markerte seg med ”opera” i forskjellige settinger over fire dager. Utenom Oslo og 
Kristiansund(delvis) er vi den eneste i Norge med et slikt arrangement og vårt slagord  opera 
for alle er i fokus. Dette er en stor og bred markering av lokale musikkteaterkrefter, amatører 
og profesjonelle og det ble  gjennomført i alt  ni arrangementer. 
Den Norske Opera&Ballett som er  begeistret for vår idé og ga oss ti gavekort, hver på to 
billetter til en valgfri forestilling i Oslo( innen 30.juni 15). I samme forbindelse ga Thon 
Opera Hotel, Oslo et spesielt overnattingstilbud, booking kode: Operafestivalen Tromsø.  Det 
ble svært positivt mottatt og mange av de heldige vinnere har allerede benyttet seg av tilbudet. 
 
Onsdag 15.okt. 
 Åpning på Teaterkaféen. Hålogaland Teater. Vi takker ordfører Jens Johan Hjort som 
foretok den offisielle åpning ( og selvdiktet limerick) og hyggelig åpningsgratulasjon fra 
Operasjefen Ved Den Norske Opera & Ballett.  Det ble etterfulgt av åpningskonsert ”La 
Serva Padrona”, kammeropera av Pergolesi, fremført av musikkstudenter fra Ukraina og 
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Tromsø og sopran Gro-Anita G. Kval og baryton Jaroslav Papailo. Stemningsfullt og fullsatt 
Teaterkafè (og 5 på terningen). 
Operakro – Skarven om kvelden.  Operarepertoar som passer for sene kveldstimer 5 
sangstudenter fra Konservatoriet.. Dette er ”opera for alle”.  
Antall publikum første dag 195. 
 
Torsdag 16.okt. Lunsjkonsert i Forum,Kulturhuset. Kongsbakken vgs. skoleklasse 
Musikk/dans/drama.  Åtte elever fremførte arier/duetter fra Operamusikken. ”Operasangere 
for fremtiden” (sitat ”Nordlys”). Publikum storfornøyd.   
Kulturskolen Aula, senere på dagen.  Barna fremførte sang og dans. Her finner vi Tromsøs 
kommende musikkteaterstjerner (musical/opera). Viktig innslag i vår festival. Ca. 120 –
stappfullt hus. 
Operaaften på Lillescenen (Kulturhuset) med våre lokale operastjerner; sopran Anne-Lise 
Sollied Allemano, mezzosopran Lilly Jørstad og tenor Carlo Allemano.  Stor musikalsk 
opplevelse og fullsatt lokale.  Sergej Osadchuk (piano/orgel) og strykere/lutt ga et musikalsk 
bakteppe fra barokken (Monteverdi, m.fl.) som fremhevet solistenes vakre sang.  Rungende 
bravo til artistene og langvarig applaus. En ”6”er terningen(Nordlys),se omtale 
www.operaforeninga.no  
 

Fredag 17.okt. Operalunsjkonsert(Kulturhuset), Noso ansvarlig. Mer enn fullsatt 
forum(langt ut i gangen),fortsatte med Popup på Bardus (3 operasolister), opera for alle og 
avsluttet med Operafilm på Verdensteatret. 
 
Lørdag 17.okt. Operabarnetime på fullsatt TeaterKafè.  Gjøglende operasolister i full 
mundur. Meget populært blant barna – og de voksne. 
Operaball, Kulturhuset (utsolgt),Festivalens høydepunkt. Solister(proff.), kor, 15 dansere 
fra Kulturskolen, orkester og fullsceniske handlinger. 10 minutter. Stående applaus, Et 
nydelig Operaball som Operaforeninga i Tromsø kan være stolt 
 av (Nordlys), en ”6”er på terningen, se omtale www.operaforeninga.no  
 
Årets festival ser ut til å ha blitt bedre mottatt enn fjoråret (over 1200 publikummere) og det 
gir ekstra inspirasjon i planleggingen av neste års festival.  Vårt kulturtiltak viser seg å ha sin 
berettigelse og at vinkling på musikkteater og beslektede musikksjangre har sterk grobunn og 
tydelig ønskes av publikum. 
 
Operakafé. 
Dette gode samarbeidet mellom Det kunstfaglige fakultet 
Uit(Musikkonservatoriet),Hålogaland Teater, kammerkoret/operakoret UltimaThule og 
Operaforeninga har muliggjort operakafèprosjektet. 
Det er meget populært ,fulle hus og god reklame for ”Opera for alle” og fortsatt gratis. Stor 
takk til Hålogaland Teater som stiller lokale og teknisk hjelp til disposisjon. Iår gjennomført 5 
ganger. 
 
The Metropolitan –direkte overføringer. 
10 forestillinger i 2014  og som kjent sørger vi for informasjoner om forestillingene via mail 
til dere medlemmer. Medlemstilbudet muliggjør gunstig billettpris til direkte operaopplevelser 
fra NewYork i høyeste kunstneriske kvalitet. Solister, orkester, kor og sceneografi i 
verdensklasse. 
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NOSO. 
Det gode samarbeid som ble startet ved samarbeidsavtalen fra 27.mai 2013 fungerer utmerket 
og er sterkt og det økonomiske bidraget betyr mye for vår lokale aktivitet i regi 
Operaforeninga.   
 
Hjemmeside. 
Igjen stor takk til vår utmerkede web-redaktør Kjell Magne Mælen. Den er viktig for 
Operaforeningas identitet og kan være avgjørende viktig overfor bevilgende myndigheter og 
samarbeidspartnere. I tillegg en viktig informasjonskilde for våre medlemmer og andre 
interesserte. 
 
Medlemsregistrering/regnskap og sekretariat: 
Operaforeninga har avtale med Troms Musikkråd v/Anne Grete Seljebakk som har overtatt 
sekretariatfunksjonen som omfatter regnskapsføringa, registrering og oppfølgning av 
medlemmene og utsendelse av giro m/medlemskort. 
 
Økonomi. 
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 30 042,- som i all hovedsak dekker fjorårets 
underskudd.  Foreningen disponerer ved årsskiftet kr. 120 921,63. 
  
Operaforeninga takker. 

Vår store satsing Operafestivalen 2014 kom i stand basert på  bredt samarbeid av 
kulturkreftene i byen og vi vil takke: 
 
Kulturskolen, Musikkonservatoriet, Byorkesteret, Kammerkoret/operakoret UltimaThule, 
Kongsbakken vgs – klasse Musikk/Dans/Drama,  Bardus Kafe, Vertshuset Skarven, 
Hålogaland Teater, Kulturhuset og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. 
Videre økonomisk støtte fra Troms Fylkeskommune og Tromsø kommune 
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