
GrænsemaGeren

15. juni 2020 kl. 19.30-21.30 
Alsion i Sønderborg, Alsion 2

16. juni 2020 kl. 19.30-21.30 
Idrætshallen Flensborg, Moltkestraße 20C 

17. juni 2020 kl. 19.30-21.30 
Harmonien Haderslev, Gåskærgade 19 

18. juni 2020 kl. 19.30-21.30 
Tønderhal 2, Sønderlandevej 4-6, Tønder

I anledning af 100-året for afstemningerne i 1920 opfører Opera på 
Grænsen i et samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester den helt 
nye opera »Grænsemageren«, som opføres som en opera i fuld skala med 
tre akter i henholdsvis to og tre billeder, ni solister, stort operakor, fuldt 
symfoniorkester og professionel regi. Udgangspunktet er de historiske begi-
venheder, startende i Berlin og Aabenraa, november 1918, over perioden 
op til afstemningerne i 1920, påskekrisen og festdagene i juli 1920 ved 
Dybbøl.

Opera på Grænsen
Glæden ved klassisk sang og dens udøvelse står centralt i foreningens aktivi-
teter, der foregår både nord og syd for den dansk-tyske grænse. Vi bestræber 
os på at udbrede kendskabet til og interessen for sang og operaen som genre. 
Vi prioriterer at skabe oplevelser på højt niveau, men også at udfordre genren 
ved at arrangere open-air koncerter, guerilla-opera, gastronomi & opera-
events, skoleworkshops og meget andet.

Som almennyttig forening arbejder vi på at styrke og udbrede glæden ved 
sang, musik og bevægelse gennem egne opsætninger, koncerter, workshops 
og talentudvikling, gerne i et samarbejde med kor, skoler og offentlige institu-
tioner samt private virksomheder.

medlemskab OG kOntinGent
Årskontingent:

• Enkeltmedlemsskab: 150 kr
• Husstand: 200 kr
• Unge under 18 år: 75 kr

Indmeldelse og medlemskontakt:  
Birgit Messerschmidt (birmes@hotmail.de)

kOntakt
Opera på Grænsen
Hærvejen 9, Bov
6330 Padborg
CVR-nummer: 35198989

Almen kontakt til foreningen:  
Anders Molt Ipsen (moltipsen@gmail.com)

prOGram sæsOn 2019-2020

Projektet er støttet af / with support from

mere på OperapaaGraensen.dk



kOncerter på nørretOrv i aabenraa

29. juni kl. 11-11.40
Nørretorv Aabenraa

29. juni kl. 12-12.40
Nørretorv Aabenraa

Populært operarepertoire oplevet helt tæt på sangerne, der interagerer med 
publikum. Oplev det skønne Nørretorv i Aabenraa med god stemning og un-
derholdning med kvalitet. Medvirkende: Sopranen Frøya Gildberg, pianisten 
Ana Miceva og basbarytonen Sebastian Naglatzki.

Operakoncerterne er resultatet af et samarbejde mellem Shopicity 
Aabenraa og Opera på Grænsen. Koncerterne er støttet af Aaben-
raa Kommune – Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje.

barOkkOncert på nørretOrv i aabenraa

2. august kl. 15.30-16.15
Nørretorv Aabenraa

Ensemblet Il Suono optræder med et repertoire, som de kalder »Music for 
a While« med værker af bl.a. Telemann, Händel, Bach og Purcell. Il Suono 
(ital. for klangen) – barokensemblet med masser af temperament fejrer i år 
15 års jubilæum. Ensemblet består af den norske sopran Frøya Gildberg fra 
Flensborg, den ungarske blokfløjtenist Nóra Kiszty og cellist Felix Stockmar fra 
Hamborg samt kirkemusikeren ved St. Laurenti i Itzehoe, Dörthe Landmesser, 
som spiller cembalo.

Barokkoncerten er resultatet af et samarbejde mellem Shopicity 
Aabenraa og Opera på grænsen. Koncerten er støttet af Aabenraa 
Kommune – Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje. 

de skønneste tOner

11. august kl. 15-17 
Tinglev 
Billetter: tinglevforum.dk

Sommerkoncerten »De skønneste toner« med Sønderjyllands Symfoniorkester 
og sangere fra Opera på Grænsen på scenen byder på melodier og sange, 
som publikum kan smile genkendende til. Medvirkende: Sønderjyllands 
Symfoniorkester under ledelse af dirigenten Casper Schreiber. Solister: 
Sopran Stine Elbæk, sopran Frederikke Kampmann, tenor Anders Christensen 
og basbaryton Morten Frank Larsen.

Operakoncerten er resultatet af et samarbejde mellem Tinglev 
Forum og Opera på Grænsen. Koncerten er støttet af Aabenraa 
Kommune – Eventpuljen Aabenraa 2019 og Kontor Syd.

Opera OG GOurmet på aGerskOv krO

20. september kl. 18.30-23.30
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, Agerskov 
Reservering: agerskov-kro.dk

Glæd dig til en sanselig oplevelse med vin, gourmet og opera. Vi præsenterer 
et særdeles underholdende program med uddrag fra kendte operaer, 
operetter og musicals. Medvirkende: Sopranen Frederikke Kampmann, 
tenoren Anders Christensen og pianisten Maren Marie Tange.

Operaaften inkl. 5 retters menu med 8 forskellige vine til:
• 900 kr. pr. person uden overnatning.
• 1350 kr. pr. person med overnatning i dobbeltværelse og morgenmad.
• 1550 kr. pr. person med overnatning i enkeltværelse og morgenmad.

italiensk aften på flensbOrG bibliOtek

23. november kl. 18-23.30
Flensborg Bibliotek, Norderstraße 59, Flensborg 
Reservering: dcb@dcbib.dk eller 0049 461 86970

Alt godt fra operaens verden samt kendte musicalnumre. De musikalske 
indslag fordeler sig på tre afdelinger. En kort intro, en afdeling på ca. 
25 minutter efter den første runde mad og en sidste afdeling på ca. 25 
minutter senere på aftenen. Medvirkende: Sopran Stine Elbæk, tenor Anders 
Christensen og klaver Jakob Bahr.

Italiensk aften med opera og fællesspisning: 35 euro pr. person. 

nytårskOncerter

11. januar 2020 kl. 15-17 
Flensborghus, Norderstraße 76, Flensborg 
Billetter: syfo.de

12. januar 2020 kl. 15-17 
Folkehjem, Haderslevvej 8, Aabenraa 
Billetter: folkehjem.dk

Festlig nytårskoncert med alt fra opera, operette og danske sange. Tenoren 
Per Jellum og sopranen Iben Silberg krydrer det hele med lidt anekdoter, 
så der bliver plads til at grine, synge med, samt læne sig tilbage og nyde 
koncerten. Medvirkende: Sopranen Iben Silberg, tenoren Per Jellum og 
pianisten Julia Tabakova.

fri entré

fri entré

Opera fOr børn
Flensborg Bibliotek 
Norderstraße 59 
Flensborg

H.C. Andersens eventyr bliver læst 
og fortalt, og krydret med musikalske 
indslag fra det kendte klassiske 
repertoire. Børnene aktiveres med 
sang, tegning og maling før og i løbet 
af forestillingen. 

SvINedreNGeN
28. september kl. 11-13
Medvirkende:  
Stine Elbæk, sopran og fortælling/oplæsning 
Andreas Winther, baryton 
Jakob Bahr, klaver

KæreSTeFolKeNe
26. oktober kl. 11-13 
Medvirkende: Stine Elbæk, sopran og fortælling/oplæsning 
Iben Silberg, sopran  
Jakob Bahr, klaver

HyrdINdeN oG SKorSTeNSFejereN
23. november kl. 11-13 
Medvirkende: Stine Elbæk, sopran og fortælling/oplæsning. 
Anders Christensen, tenor 
Jakob Bahr, klaver

Fri entré, men med tilmelding til Flensborg Bibliotek

fri entré


