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ÅRSBERETNING 2018 
 

Styret har etter årsmøtet 30.04 2018 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder: Kari Eikli 
Kasserer og nestleder: Jan Deram 
Styremedlemmer: Turid Nordal Haavik, Tore Dingstad, Ragnar Søderlind, Torill Eriksen, 
Annika Åsen Grundt (i delvis permisjon), Eve-Marie Lund (vararepresentant).  
Else-Helene Nilsen, leder for Flagstadmuseets venner, har vært vara for Annika Åsen Grundt. 
 
Valgkomite: Anne Margrethe Skari og Vidar Bjørnholt Halvorsen 
Revisor: Ingunn Wethal. 
 
Årsmøtet i 2018 ble avholdt i Hurumsalen - Oslo Musikklærerforening den 30.04.2018. 
Einar Steen Nøkleberg gikk ut av styret og ble takket for mangeårig innsats. Tore Dingstad 
ble valgt inn som nytt medlem. 
 
 
STYRETS AKTIVITETER I 2018: 
 
Det har vært et svært aktivt år for styret, og det er avholdt 7 styremøter og i tillegg mange 
møter med ledelsen i Operaen, for å bygge forståelse for jubileet i 2020 og puslespillet med 
å finne tid i Operaens kalender til 125- årsmarkeringen og prisvinnerkonserten. 
 
Planlegging av prisvinnerkonserten: 
Det er gjort en omfattende innsats i denne forbindelsen. En innsats som nå ser ut til å lykkes 
fullt ut. 
Et arrangement av denne størrelsen krever arbeid på mange plan, f.eks søknadsskriving om 
finansiering av selve prisen, både til det offentlige og til private bidragsytere, program- og 
repertoararbeid, planlegging av diverse andre arrangement i forbindelse med konserten osv. 
Vår dedikerte styreleder Kari har nedlagt et stort og tidkrevende arbeid. 
 
Rettigheter til varmerket Kirsten Flagstad: 
I tillegg til vårt hovedfokus dette året (prisvinnerkonserten), har det også vært arbeidet med 
å avklare rettighetene til navnet “Kirsten Flagstad”. Fra 22.okt. 2018 er dette et varemerke 
som The Kirsten Flagstad International Society er eiere av. 
 
Filmplanene om Kirsten Flagstads liv utvikler seg. Det Selskapet nå vet, er at dette prosjektet 
kan bli mye større pga det store stofftilfanget. Rett og slett en tv-serie om hennes liv fra 
begynnelse til slutt. Det er målet for arbeidet som nå er satt i gang. To andre filmselskap har 
også meldt at de jobber med film om Kirsten Flagstad. Trolig vil ingen av dem være ferdigstilt 
til jubileet. 
 



 
Bayreuther Festspiele: Vi har søkt om å få tildelt billetter til oppsetninger i Bayreuth 
sommeren 2019, da flere har meldt sin interesse for å reise. Svar på billettønsker fra 
Bayreuther er forespeilet oss i løpet av mars måned. 
 
 
MEDLEMSARRANGEMENT: 
 
Ved årsmøtet 30. april fortalte vårt tidligere styremedlem, Arild Helleland, spennende og 
humoristisk om sitt liv og sin karriere. Han sang to sanger fra sitt rikholdige repertoar og vi 
fikk også høre et nydelig opptak fra 1990- årene; Lenskis arie fra Eugen Onegin. 
Til avslutning lot vår kunnskapsrike Flagstadkjenner, Nils Bernhard Topland oss få høre 
Kirsten Flagstad i opptak, bl.a. “ En Svane” og “De hundrede Violiner”. 
 
Medlemsmøtet 10. oktober var godt besøkt, og professor i teatervitenskap, Live Hov, holdt 
et fengslende foredrag om teaterlivet i Kristiania på 17-1800-tallet, med særlig vekt på 
skuespillerinnenes karrierer og kår. 
Nils Berhard delte generøst av sin kunnskap om Kirsten Flagstad og lot oss få høre sjeldne 
opptak, bl.a. fra Barnetimen i radioen! 
 
Julemøtet ble avholdt 5. desember med mange deltakere, god tradisjonell julemat og 
hyggelig samvær. 
Dirigent Terje Boye Hansen kåserte levende og poengtert om norsk operahistorie, med vekt 
på de mange ukjente operaverk som er komponert fra midten av 1800- tallet. Vårt 
styremedlem, dekan Tore Dingstad, sammen med operastudent Tina Tuven, gav flotte 
eksempler fra disse “glemte” operaene, bl.a. fra “Sjømannsbruden”. 
 
Så minner vi om at hjemmesiden www.flagstadselskapet.no stadig oppdaterer og 
informerer! 
 
 
Fjellhamar 1. mars 2019 Torill Eriksen 
 
 

http://www.flagstadselskapet.no/

