
Operaforeninga i Tromsø. 
 
    Årsberetning 2009 (18.mai-31.des) 
 
1.Årsmøte 
Årsmøtet 2008 ble holdt 18.mai 09 . Da dette av forskjellige grunner ble avholdt så seint på 
året,rettes nå dette opp og vi kommer   à jour igjen (14.jan.2010) . i hht. vedtektene. 
 
Til styret ble valgt: 
 
Leder: Roald Karlsen(ny) 
Anne Lise Ramsberg,Arne Dragøy,John Breivold og Hege Brækhus(ny). 
Vara: Else Sundquist og Kjell Magne Mælen 
Valgkomite: Else Sundquist,Trond Bruun-Hansen(ny) 
Revisor: Erik A.Schilbred. 
 
Det nye styret har fungert i vel 7 måneder og har avholdt et styremøte (10.nov.). Som kasserer 
fungerer Arne Dragøy og referent Anne Lise Ramsberg. 
Den nye leders forslag om endring av foreningas navn ble godtatt på årsmøtet(18.mai 09) og 
de nye vedtekter legges frem til godkjenning i dag.  
 
2.Regnskap 
 
 
3. Foreninga’s aktivitet 
 
Vårt nye styre startet opp omtrent samtidig som regionoperaen OperaNord startet 
forberedelsen og senere inngikk i fusjonen Nordnorsk Opera og Symfoniorkester( NOSO ) 
.Den nye situasjonen som oppsto da OperaNord stoppet sin virksomhet( den siste aktivitet 
derfra var ”Maskeballet”-20.april 09),gjorde at vi ikke hadde noen å forholde oss til angående 
aktiviteter høsten09 og våren 2010. Styret i OperaNord ønsket heller ikke kontakt med vår 
forening i forkant av fusjonen og har heller ikke senere gitt lyd fra seg. 
 
Vi anså som en selvfølge at den nye fusjonen skulle(i hvert fall på sikt) gi ”mer”opera(ikke 
mindre) til Tromsø. OperaNord hadde tross alt 1 mill.(for operaformål) igjen på budsjettet for 
2009 og dette gikk inn i det nye orkesterprosjektet.  
Det var rimelig at det nye orkesteret trengte tid på å etablere en helt ny organisasjon selv om 
vi har utålmodig bedt om synspunkter om lokaleoperarelaterte aktiviteter som er viktig for vår 
forening. 
I mellomtiden har vi  fått anledning til å promotere og informere om  Operaforeninga og også 
gi ”pretalk” i forkant av 3 direktesendinger fra the Met på Verdenteatret. Dette gjaldt Tosca 
(10.okt),Aida (24.okt)Turandot(7.nov.).Likeså dele ut ”flyers” for foreninga og dette har gitt 
mange nye medlemmer. Fortsatt leveres det ut ”Velkommen til operaforeninga” før hver 
forestilling der. 
 
Kammerkoret/operakoret UltimaThule går inn som medlem. 
 
Medlemsmøte ons.21.okt. i Salongen Kulturhuset.( ca 50 fremmøtte). 
Styreleder ønsket velkommen og ga først litt historikk om opera i Tromsø de siste 25 år,så 
litt om foreningen i dag,det nye navnet osv. 



  
Professor Anne-Lise Sollied,Høgskolen/Musikkonservatoriet fremhevet betydningen og 
viktigheten av samarbeid for utvikling av det lokale ,utvidede operamiljø der også studenter 
og profesjonelle sangere herfra kan delta.Denne utvikling har vært økende ,spesiellt de siste 2 
årene. 

 
Direktør Beate Stang Aas Hålogaland Teater fortalte om hva teateret kan bidra med i 
musikkteater –sammenheng  
og direktør Rolf-Cato Raade Nordnorsk Opera og Symfoniorkester  orienterte om det nye 
orkesters sammensetning der også OperaNord og Bodø Musikkteater er med. 
Operadelen i den nye organisasjonen hadde ennå ikke funnet sin plass i organisasjonen. 
 
Det ble mange spørsmål fra et engasjert publikum,hvor kommer opera inn,orkesterets 
oppgaver/planer osv.Vi satt nok fortsatt igjen med mange ubesvarte spørsmål,men fikk takk 
fra medlemmene om et godt møte der så mange viktige ting for Tromsø,s operamiljø var på 
dagseddelen. 
Møtet ble avsluttet med korsang av UltimaThule og med  solistene  Caroline Christensen og 
Anne-Lise Sollied. Friederike Bischoff på piano. 
 
Foreninga inngikk avtale med Den Norske Opera og Ballett der våre medlemmer får 20% 
rabatt ( 2 bill.) på operaens egenproduserte forestillinger. Det samme som 
Operavenneforeningen i Oslo får. 
 
Styret sendte 23.nov. brev til NOSO der vi bl.a.ber om : 
Opprettelse av operafaglig/kunstnerisk råd der Tromsø er med. 
Tverrfaglig møte i Tromsø 
Forslag til fremføring (konsertant) siste del av sluttscenen ”Maskeballet” i forkant 
av overføringen fra the Met,6.febr.i regi Operaforeninga. 
 
NOSO hadde styremøte 9.des.der brevet ble behandlet. 
Informasjon om resultat fra styremøtet vil bli gitt på årsmøtet 14.januar . 
 
Roald Karlsen                     Anne Lise Ramsberg  Hege Brækhus 
 
Arne Dragøy          John D.Breivoll 
 
 
 
 
 
 


