
     

 

STYRENYTT PR. SEPTEMBER 2017 

HØSTMØTET: Styret ønsker velkommen til Flagstadselskapets høstmøte mandag 2. oktober 
kl. 19.00 i Musikkpedagogenes hus i Underhaugsveien. Vårt mangeårige medlem Frøydis 
Klausberger vil fortelle fra sitt lange sangerliv og karrière, og Nils Bernhard Topland vil 
avspille utvalgte sanger/arier med Kirsten Flagstad. Det blir også enkel servering, som vi 
tillater oss å ta 50 kr. for. Det er ikke nødvendig å melde seg på dette møtet, du kan bare 
møte opp, og det håper vi riktig mange gjør.  

KIRSTEN FLAGSTAD GOLD MEDAL AWARD:  Styret jobber med å få lansert en ny og større 
Flagstadpris, som skal deles ut i 2020. Utkast til statutter er laget, og styreleder planlegger 
nå møter med samarbeidspartnere i forbindelse finansiering av prisen og arrangementet for 
utdelingen. Vi vil holde medlemmene informert etterhvert som dette arbeidet skrider frem. 

OPERATUR TIL KIEL 9.-12. mars (retur 12. mars om morgenen): Turen til Kiel er nesten 
fulltegnet! Vi har pr. i dag bare en forestillingsbillett til Götterdämmerung igjen. Er du 
interessert i den, så kontakt Jan Deram på mail jan@deram.no, eller på telefon 98223381.  

JULEMØTET er pr. i dag ikke fastsatt. Vi kommer tilbake med dato når vi har fått bekreftelse 
fra Musikklærernes hus på ønskede datoer. Det vi allerede nå kan si, er at vi får et 
spennende foredrag om Kirsten Flagstad av Eve-Marie Lund. Hun er et aktivt varamedlem i 
selskapets styre, og vil være kjent for mange for sitt forfatterskap, som for eksempel "La meg 
være i fred" - en bok om Kirsten Flagstads liv. Som vanlig vil det være servering av god og 
velsmakende julemat med godt drikke dertil! 

MEDLEMSKAPET I "GESELLSCHAFT DER FREUNDE VON BAYREUTH" gir oss fortrinn til å 
skaffe billetter til forestillinger i Bayreuth. Disse og andre medlemsfordeler knyttet til 
medlemskapet gjelder kun for registrerte medlemmer i Flagstadselskapet. Eventuelle 
billetter vi måtte få tilbud om, vil bli fordelt etter søknad til styret. lkke-medlemmer kan, 
dersom det er plass, delta ved å betale et tilleggsgebyr tilsvarende den til enhver tid 
gjeldende medlemskontingent, og blir derved medlem av Flagstadselskapet. 

Oslo, 20.09.2017  

Styret. 
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