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                                  Kære medlemmer! 

 

Sommeren går på hæld og det er tid at tage fat på en ny sæson i 

Ballettens Venner.  

Vi bringer her annoncering af alle efterårets arrangementer – 

herunder dagsorden for den ordinære generalforsamling, der som 

altid afholdes første tirsdag i oktober og rundes af med uddeling af 

Ballettens Venners Hæderspris og Applauspris.  

Traditionen tro inviterer Den Kgl. Ballet også i løbet af denne sæson 

både til overværelse af træningstimer og til åbne prøver på tre 

genopsætninger: Nøddeknækkeren, Giselle og Napoli – men nyt er det, 

at Det Kgl. Teater af sikkerhedsmæssige årsager har indført skærpede 

regler for adgang til Teatret, hvilket bl.a. betyder, at vi nu må bede om 

tilmelding til alle arrangementer, også til de åbne prøver. Bestyrelsen 

skal nemlig indlevere en liste over alle deltagere til alle arrangementer 

på Det Kgl. Teater. Igen i denne sæson får vi adgang til to prøver på 

hver af de tre genopsætninger. Men som noget nyt fordeler vi os ikke 

efter medlemsnummer nu – for med vort nye administrative system er 

medlemsnumre afskaffet. 

Helt bortset fra en indholdsrig rejse til Hamburg – en by i ”und-

tagelsestilstand” pga. G20-mødet – ja, så har sommeren stået i den 

nye hjemmesides og det nye administrative systems, Klubmoduls, 

tegn. – Vor kasserer Judith Larsen orienterer på s. 3-4. 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne, 

Hanne Outzen 
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OM FORENINGENS NYE HJEMMESIDE 

Den 1. august gik vi som planlagt i luften med Ballettens Venners nye 

hjemmeside, som nok er den største administrative omvæltning i for-

eningens historie. Som mange oplevede, indebar det også, at vi hav- 

de opsagt Betalingsserviceaftalen til fordel for fremtidig kontingent-

betaling via registrering af betalingskort. Dette vil også være gælden-

de ved tilmelding til arrangementer med en betalingsdel, f.eks. jule-

arrangementet. 

Vel vidende at en del af foreningens medlemmer ikke er på internet-

tet eller ikke er så fortrolige med at arbejde med internettet, beslut-

tede vi i bestyrelsen at introducere et nyt administrativt system. Det 

bliver en lettelse for medlemmerne, når registreringerne er gennem-

ført, og der skal foretages tilmeldinger og betalinger fremover, hvor 

også adresseændringer og udskrivning af kvittering/medlemskort kan 

foretages af medlemmerne via hjemmesiden. Derudover vil det være 

en stor lettelse for foreningens administration, når vi skal styre til-

meldinger, betalinger og forsendelser. 

Efter den første uge har lige godt 30% af medlemmerne opdateret 

deres profil og foretaget kontingentbetaling via nettet, hvilket vi sy-

nes er rigtig flot. Mange har på baggrund af det udsendte materiale 

selv foretaget registreringer, men vi har også talt med en del og hjul-

pet med registreringerne. Langt hovedparten af medlemmerne har 

registreret deres betalingskort og enkelte har brugt MobilePay eller 

bankoverførsel. 

Vi er rigtig glade for, at så mange har kontaktet os for hjælp, så kar-

toteket og kontingentbetalingen er kommet på plads. 

Der hvor medlemmerne tilsyneladende har oplevet de største udfor-

dringer har været for parmedlemmerne, hvor begge profiler og beta-

lingskort skal registreres. 

Flere nye medlemmer har selv fundet vej til hjemmesiden og 
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indmeldt sig og samtidig betalt kontingentet via kortbetaling. 

Antallet af udmeldelser overstiger ikke det antal udmeldelser, vi 

sædvanligvis registrerer i forbindelse med kontingentfornyelsen, hvor 

mange tager deres medlemskab op til overvejelse. Den 

altovervejende udmeldelsesbegrundelse er helbredet og deraf 

manglende mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. 

Medio september kontakter vi de medlemmer, der endnu ikke har 

registreret sig eller fornyet kontingent. 

Det vil fremover være en betydelig lettelse for foreningens admini-

stration, at kontingentbetaling og tilmeldinger i størst muligt omfang 

foretages via hjemmesiden, men der er naturligvis samme mulighed 

som tidligere for betaling af kontingent og for at foretage 

tilmeldinger pr. brev for de medlemmer, der ikke har adgang til eller 

ikke er fortrolige med computer eller brugen af internet. 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt endelig undertegnede, foreningens 

kasserer Judith Larsen på tlf. 40 88 11 66, som vil være behjælpelig 

med registreringen af korrekte oplysninger i vores kartotek og med 

kontingentregistrering. 

Alle medlemmer har modtaget brev eller mail med de nødvendige 

oplysninger for at kunne foretage registrering og kontingentbetaling 

via hjemmesiden www.ballettens-venner.dk, samt oplysning om 

betaling uden brug af betalingskort. 

Med venlig hilsen, 

Judith Larsen 

Kasserer 

Forside: fra Ballettens Venners nye hjemmeside 

Gudrun Bojesen og Ulrik Birkkjær i Kameliadamen 

Foto: Costin Radu 

https://ballettens-venner.dk
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KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Overværelse af træningstimer på Det Kongelige Teater 

Ballettens Venner har fået adgang til at overvære morgentræning 

Lørdag d. 23. september kl. 9.55-11.10. 

Lørdag d. 21. oktober kl. 9.55-11.10. 

Lørdag d. 25. november kl. 9.55-11.10. 

OBS! I skrivende stund ligger det ikke fast, om der bliver tale om 

balletkompagniets morgentræning eller aspiranternes pas de deux-

klasse. 

Tilmelding er nødvendig senest d. 18. september på Ballettens 

Venners hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten 

-eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

-eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk  

-eller ved at benytte kuponen s. 13. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit bruger-

navn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte bruger-

navn og password, er det de ændrede, der skal bruges.  

Da der højst kan være 50 tilskuere i træningssalen pr. træningstime, 

og da interessen for at overvære træningstimer er stor, beder vi om, at 

man vælger én dag. 

Hører man ikke fra os, er man kommet med på den ønskede dag. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden gør systemet selv opmærk-

som på det, hvis der er overtegnet. Overværelse af træningstimerne 

er gratis. 

Mødetid: 20 min. før træningen begynder. Vi samles i Vagtmester-

logen, Tordenskjoldsgade 8 (August Bournonvilles Passage) og går iflg. 

aftale med Teatret samlet op til salen. 

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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                    Ballettens Venners ordinære generalforsamling 

                                tirsdag d. 3. oktober kl. 17.00 

                       i Festsalen på Charlottenborg, Kgs. Nytorv 1 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

(Regnskabet er gengivet på s. 25-26) 

4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2018/2019. 

5. Valg af formand. 

Hanne Outzen er villig til genvalg. 

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Anne Middelboe Christensen, Thomas Flindt Jeppesen, Judith Larsen, 

Vagn Ohlsen, Carolina Lohfert Praetorius og Benedikte Paaske er alle 

villige til genvalg. 

7. Valg af revisor. 

Helge Ralov er villig til genvalg. 

8. Eventuelle forslag. 

Der er ikke fremsat forslag fra foreningens medlemmer inden fristens 

udløb, som er d. 1. august (jfr. vedtægternes § 6). 

 

9. Eventuelt.          
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Efter selve generalforsamlingen uddeles 

Ballettens Venners Hæderspris og Ballettens Venners Applauspris, 

som vil blive overrakt af foreningens protektor    

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. 

De to prismodtagere er dagens gæster, 

som vil blive interviewet af Anne Middelboe Christensen. 

Ballettens Venners Hæderspris tildeles en person, der har ydet en 

afgørende og iøjnefaldende indsats for dansen i Danmark, og hvis 

uomtvistelige betydning Ballettens Venner gerne vil hylde. 

Prismodtageren kan være koreograf, danser, kunstnerisk leder, 

dansepædagog, danseskribent eller en anden kulturpersonlighed, der 

har støttet, formidlet eller aktualiseret dansen i Danmark. 

Hædersprisen er således Ballettens Venners mest ærefulde 

anerkendelse af et uundværligt, personligt danseengagement. 

Prisen tildeles årligt ved foreningens generalforsamling i oktober 

måned og overrækkes af foreningens protektor, H.K.H. Prinsesse 

Benedikte. Ballettens Venners Hæderspris 2017 er på 30.000 kr. 

Ballettens Venners Applauspris tildeles en person eller en organisa-

tion, der har ydet en vigtig og vedholdende indsats for dansen i Dan-

mark, men som ikke nødvendigvis har fået den fortjente anerkendel-

se.   

Prismodtageren kan være en danser, pædagog, instruktør, kostume- 

designer, lysdesigner, dramaturg, danseadministrator, danseformid-ler 

eller en anden ildsjæl, der har været med til at løfte et kompagni eller 

et danseprojekt, men som sjældent har stået frem alene i ram-pelyset.  

Applausprisen kan gives på en konkret foranledning, f.eks. efter en 

specifik danseforestilling, men også som udtryk for en generel på-

skønnelse.                                                                               

 Applausprisen tildeles årligt ved foreningens generalforsamling i 
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oktober måned og overrækkes af foreningens protektor, H.K.H. 

Prinsesse Benedikte.   

Ballettens Venners Applauspris 2017 er på 20.000 kr. 

Tid og sted: Tirsdag d. 3. oktober kl. 17.00 i Festsalen på Charlotten-

borg, Kgs. Nytorv 1, København K. 

Vi gør opmærksom på, at der er trapper op til festsalen på 1. sal – og 

ingen elevator. 

Tilmelding er nødvendig senest d. 25. september på Ballettens Ven-

ners hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten   

- eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

- eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk 

- eller ved at benytte kuponen s. 13. 

 

OBS!: Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit bruger-

navn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte bruger-

navn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

Der er gratis adgang, men medbring venligst print af kvitteringen for 

det indbetalte kontingent, som også gælder som medlemskort.      

 

 

  

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner.dk/
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En aften med Thomas Lund og Etudes 

I efteråret 2014 opsatte fhv. solodanser ved Den Kgl. Ballet Thomas  

Lund Harald Landers og Knudåge Riisagers mesterværk Etudes på 

Pariseroperaen med Pariseroperaens dansere. 

Thomas Lund fortæller om arbejdet med værket, og vi ser en opta-

gelse af det færdige resultat. 

Thomas Lund er i dag leder af Det Kongelige Teaters Balletskole. 

 

Tid og sted: Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 i Prøvesal A på Det Kgl. 

Teater. Der er adgang fra Vagtmesterlogen, Tordenskjoldsgade 8 

(August Bournonvilles Passage) fra kl. 19.00. 

 

Tilmelding er nødvendig senest d. 9. oktober  på Ballettens Venners 

hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten 

- eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk  menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

- eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk 

-eller ved at benytte kuponen på s. 13. 

  

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit bruger-

navn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte bruger-

navn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

Der er gratis adgang. Hører man ikke fra os, er man kommet med. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden gør systemet selv opmærk- 

som på det, hvis der er overtegnet.   

  

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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Besøg i Skræddersalen på Det Kongelige Teater 

På opfordring gentager vi endnu en gang besøg i Skræddersalen – 

herunder også Tekstilværkstedet, Hatte- og Blomsterværkstedet på 

Det Kgl. Teater. Det er her, at kostumerne til alle forestillinger på Det 

Kgl. Teater bliver til. 

Vi mødes med bl.a. kostumechef Tine Sander, bliver vist rundt, får 

indblik i det fine håndarbejde, der udføres i disse enestående 

værksteder – og får bl.a. svar på, hvordan en tutu bliver til. 

Tid og sted: 

Onsdag d. 8. november på Det Kgl. Teater 

Kl. 13.00: En gruppe a max. 25 personer. 

Kl. 15.00: En gruppe a max. 25 personer. 

Onsdag d. 15. november på Det Kgl. Teater 

Kl. 13.00: En gruppe a max. 25 personer. 

Kl. 15.00: En gruppe a max. 25 personer. 

Hver rundvisning varer ca. halvanden time. 

Mødetid- og sted: 20 min. Før hver rundvisning mødes vi foran 

Vognporten, Tordenskjoldsgade 8 (August Bournonvilles Passage), 

inden vi går samlet op til Skræddersalen. 

Tilmelding er nødvendig senest d. 23. oktober på Ballettens Venners 

hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten                     

- eller på hjemmesiden www.ballettens-venner menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

-eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk 

-eller ved at benytte kuponen s. 13. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit 

brugernavn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte 

 

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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brugernavn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

Der er gratis adgang. Hører man ikke fra os, er man kommet med på 

den ønskede dag og tid. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden gør systemet selv opmærk-

som på det, hvis der er overtegnet. 

 

Åbne prøver på Det Kongelige Teater, Gamle Scene: 

Nøddeknækkeren 

Det Kongelige Teater inviterer Ballettens Venner til at overvære åben 

prøve på George Balanchines version af Nøddeknækkeren med musik 

af Pjotr I. Tjajkovskij. 

Scenografi og kostumer: Anthony Ward. 

Vi fordeler os over to dage: 

Fredag d. 24. november kl.12.00 

Mandag d. 27. november kl. 12.00 

Tilmelding er nødvendig senest d. 13. november på Ballettens Ven-

ners hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten    

- eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

- eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk 

- eller ved at benytte kuponen s. 15. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit bruger-

navn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte bruger-

navn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

 

 

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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                                                       Giselle 

Det Kongelige Teater inviterer Ballettens Venner til at overvære åben 

prøve på Giselle i Silja Schandorffs og Nikolaj Hübbes version efter 

Jean Coralli og Jules Perrot og til Adolphe Adams partitur. 

For scenografien står Maja Ziska, der i 2014 skabte scenebilledet til 

Helligtrekongersaften. Til Giselle har hun ladet sig inspirere af den 

tyske, romantiske maler Caspar David Friedrich og den nulevende, 

amerikanske fotograf Sally Mann.  

For kostumerne står Mia Stensgaard, som tidligere har skabt kostu-

mer til bl.a. balletterne Manon, Et Folkesagn og Svanesøen. 

Vi fordeler os over to dage: 

Lørdag d. 28. april 2018 kl. 12.00 

Mandag d. 30. april 2018 kl. 12.00 

Tilmelding er nødvendig senest d. 23. april 2018 på Ballettens Venners 

hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten 

-eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

- eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk  

- eller ved at benytte tilmeldingskuponen s.15.   

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit bruger-

navn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte bruger-

navn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

                                                                                                       Forts. s. 17 

 

 

 

 

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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 Tilmelding til diverse arrangementer 

Overværelse af træningstimer på Det Kgl. Teater. 

Vælg venligst én af nedenstående dage - evt. også en 2. prioritet. 

Lørdag d. 23. september kl. 9.55-11.10:……………….. 

Lørdag d. 21. oktober kl. 9.55-11.10:……………………. 

Lørdag d. 25. november kl. 9.55-11.10:………………… 

Ballettens Venners ordinære generalforsamling tirsdag d. 3. oktober 

kl. 17.00:………….... 

En aften med Thomas Lund og Etudes torsdag d. 26. oktober  

kl. 19.30:………...... 

Besøg i Skræddersalen på Det Kongelige Teater. 

Vælg venligst én af nedenstående dage og tider - evt. også en 2. 

prioritet. 

Onsdag d. 8. november :         kl. 13.00:…………    kl. 15.00:………….. 

Onsdag d. 15. november:        kl. 13.00:…………    kl. 15.00:…………..   

 

 

 

NAVN(e):………………………………………………………………………………………. 

Adresse:……………………………………………………………………………………….. 

(Mobil) tlf. nr.:…………………….. 

Kuponen indsendes til Ballettens Venner, c/o Det Kgl. Teater, 

Postboks 2185, 1017 København K. 

Vedr. tilmeldingsfristerne henviser vi til annonceringen af hvert 

enkelt arrangement her i nyhedsbrevet. 
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Tilmelding til åbne prøver på Det Kgl. Teater, Gamle Scene: 

Nøddeknækkeren:  

Fredag d. 24. november kl. 12.00:…………….. 

Mandag d. 27. november kl. 12.00:…………… 

Giselle:  

Lørdag d. 28. april kl. 12.00:…………….. 

Mandag d. 30. april kl. 12.00:………….. 

Napoli: 

Fredag d. 25. maj kl. 12.00:……………… 

Lørdag d. 26. maj kl. 12.00:……………… 

NAVN(e):……………………………………………………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………(Mobil)tlf. nr:……………………… 

Kuponen indsendes til Ballettens Venner, c/o Det Kgl. Teater, 

Postboks 2185, 1017 København K.  

Vedr. tilmeldingsfristerne henviser vi til annonceringen i bladet af 

hver enkelt prøve. 

--------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

Tilmelding til julearrangementet søndag d. 10. december. 

NAVN(e):……………………………………………………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………….. 

(Mobil)tlf.nr.:…………………………………. 

Jeg/vi ønsker en vegetarret i stedet for dyrekølle:…………… 

Jeg/vi spiser…………    jeg/vi spiser ikke………. fisk, æg og ost 

 

Betaling: 330,- kr. pr. person: d.v.s. i alt:…………..kr.  

Kuponen sendes til kasserer Judith Larsen, Thøger Larsens Allé 25, 

2750 Ballerup, samt bankoverførsel til Ballettens Venners konto reg. 

nr. 1551, konto nr. 807 5298 med tydelig angivelse af navn. 

Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest d. 14. november.  
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Napoli 

Det Kongelige Teater inviterer Ballettens Venner til at overvære åben 

prøve på Napoli i balletmester Nikolaj Hübbes og Sorella Englunds 

iscenesættelse efter August Bournonville og med musik af Edvard 

Helsted, Holger Simon Paulli, Hans Christian Lumbye og Louise 

Alenius. 

Kostumer og dekorationer: Maja Ravn. 

Vi fordeler os over to dage: 

Fredag d. 25. maj 2018 kl. 12.00 

Lørdag d. 26. maj 2018 kl. 12.00 

Tilmelding er nødvendig senest d. 15. maj 2018 på Ballettens Venners 

hjemmeside via dette link eller kalenderoversigten 

-eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

-eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk 

-eller ved at benytte kuponen s.15.   

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit 

brugernavn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte 

brugernavn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

FOR ALLE ÅBNE PRØVER GÆLDER DET, at vi bedes være til stede i 

foyeren senest kl. 11.30, hvor Teatrets personale orienterer os om, 

hvor i salen vi må sidde. 

Dørene åbnes kl. 11.15. 

Der er adgang fra Kgs. Nytorv som til en almindelig forestilling. 

Der er gratis adgang, men medbring venligst print af kvitteringen for 

det indbetalte kontingent, som også gælder som medlemskort. 

For alle de åbne prøver gælder det også, at vi 

https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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iflg.aftale med Teatret henstiller til, at der ikke spises og 

drikkes i tilskuerrummet (men gerne i gangene udenfor) – ligesom vi 

minder om, at vi ved de åbne prøver overværer en arbejdsproces, 

ikke en færdig forestilling.  

Det betyder, at selvom tæppet går ned, og lyset i salen tændes, skal 

der være ro til, at f.eks. dirigenten kan arbejde videre med kapellet 

og måske repetere nogle passager i musikken.  

Kort sagt: det er vigtigt at huske på, at vor tilstedeværelse ved de 

åbne prøver skal være ”som fluer på væggen” – og at det er en venlig 

gestus fra Teatrets side, at vi som Ballettens Venner bliver inviteret 

indenfor i værkstedet, hvor kunsten bliver til. Det må vi hjælpes ad 

med at værne om!                                                                                                     

 

NB! I tilfælde af forvarslet aflysning kan der ved opringning til Ballet-

tens Venners kontor på tlf. 33 69 65 89 aflyttes meddelelse herom på 

telefonsvareren dagen før fra kl. 16.00.  

Det vil omvendt sige, at såfremt alt forløber planmæssigt – eller der 

ikke er tale om forvarslet aflysning – så indtaler bestyrelsen ikke be-

sked herom til aflytning. Da vil man altså blot høre Ballettens Venners 

sædvanlige fraværsmelding, som høres ved opkald uden for kontor-

tiden. 
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Julearrangementet 

Gæst: Eva Kloborg 

Søndag d. 10. december kl. 12.45 

på Travbanen, Restaurant Ballroom&Trotters 

Ordrup Jagtvej 213, Charlottenlund 

Menu: Helstegt dyrekølle og risalamande 

Når vi har spist, giver vi ordet til Eva Kloborg, der fortæller om sine 

mange år med Balletten både som danser, karakterdanser, pædagog, 

instruktør – og ikke mindst som ”Bournonvilleambassadør”. 

Deltagerpris: 330,- kr. pr. person, som omfatter dyrekølle med klas-

sisk tilbehør (waldorfsalat, tyttebærsyltetøj, svampe, kartofler og 

vildflødesauce), risalamande samt kaffe/te med lidt sødt.  

Desuden 1 øl/vand/glas vin til maden.   

 

NB! Til dem, der ikke spiser vildt – og til vegetarerne – sørger vi na-

turligvis for et alternativ til hovedretten. Blot gør opmærksom på det 

enten på info@ballettens-venner.dk  eller på  tilmeldingsku-ponen 

s.15.   

HUSK, at vi som altid i løbet af dagen sælger lodsedler a 10,- kr. til 

julelotteriet med mange gevinster. 

 

Bindende skriftlig tilmelding og betaling: Senest d. 14. november på 

hjemmesiden via dette link eller kalenderoversigten 

- eller på hjemmesiden www.ballettens-venner.dk menupunkt 

Arrangementer, hvis du logger ind på hjemmesiden 

- eller pr. e-mail til info@ballettens-venner.dk og elektronisk over-

førsel til Ballettens Venners konto, reg. nr. 1551, kontonr. 807 5298 

eller MobilePay 20 30 12 07 med tydelig angivelse af navn 

  

mailto:info@ballettens-venner.dk
https://ballettens-venner.dk/cms/EventOverview.aspx
https://ballettens-venner.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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- eller ved at benytte kuponen s. 15, som sendes til kasserer Judith 

Larsen, Thøger Larsens Allé 25, 2750 Ballerup samt bankoverførsel til 

Ballettens Venners konto, reg. nr. 1551, konto nr. 807 5298 med 

tydelig angivelse af navn. 

OBS! Ved tilmelding via hjemmesiden skal man anvende sit 

brugernavn og password. Har man ændret sit midlertidigt tildelte 

brugernavn og password, er det det ændrede, der skal bruges. 

 

NB! Hos Ballroom & Trotters er plads til i alt 200 personer. D.v.s. 

”først-til-mølle-princippet” må råde. Hører man ikke fra os, er man 

kommet med. Der fremsendes ikke adgangskort. 

Ved tilmelding via hjemmesiden gør systemet selv opmærksom på 

det, hvis der er overtegnet.  

  

Trafikforbindelser: Nærmeste station: Ordrup Station.  

OBS!: Vælg her udgangen til Ordrup Jagtvej. 

Der er meget fine og rigelige parkeringsmuligheder på den store 

parkeringsplads lige uden for restauranten, Ordrup Jagtvej 213. 
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           NYHEDER, TIPS m.m. 

Kontingentbetaling for sæsonen 2017-2018: kr.300 for enkeltmed-

lemmer, kr. 450 for par. Unge under 26 år: kr. 125. 

Kontingent indbetales via registrering af betalingskortoplysninger på 

foreningens hjemmeside www.ballettens-venner.dk 

Der kan også betales via elektronisk overførsel til Ballettens Venners 

konto i Danske Bank reg. nr. 1551, kontonr. 807 5298 eller via 

MobilePay 20 30 12 07 med tydelig angivelse af navn/brugernavn. 

Ved indmeldelse fra d. 1. maj betales 10% af kontingentet for resten af 

sæsonen. 

NB! Alle henvendelser vedr. ind- og udmeldelser samt adresseæn-

dring kan ske på foreningens hjemmeside eller pr. e-mail til 

info@ballettens-venner.dk 

Arv efter Ole Nørlyng: Kort efter at vi havde taget afsked med Ole 

Nørlyng i januar ved en smuk højtidelighed i Garnisons Kirke og en 

stemningsfuld sammenkomst i Det Kongelige Teaters balkonfoyer, fik 

vi i bestyrelsen for Ballettens Venner den glædelige, omend vemodi-ge 

oplysning, at foreningen i afdødes testamente var betænkt med en 

meget stor andel af den formue, han efterlod sig. 

Bestyrelsen traf den beslutning, at midlerne alene skal anvendes til at 

støtte kunstnere fra ballettens verden og udgivelser af værker om 

dansen som kunstart, idet vi mener, at det er i den ånd, Ole Nørlyng 

har ønsket midlerne anvendt. 

Blandt andet på baggrund af denne beslutning har SKAT efter ansøg-

ning truffet afgørelse om, at foreningen modtager arven afgiftsfrit, og 

det forventes nu, at der ved boets afslutning til efteråret vil tilgå fore-

ningen et beløb i størrelsesordenen 1,5 mio. kr, hvortil kommer et 

beløb på 337.396,-kr., som er udbetalt til foreningen fra Ole Nørlyngs 

pensionsordning. 

  

https://www.ballettens-venner.dk/
mailto:info@ballettens-venner.dk
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Ballettens Venners Talentpris 2017 på 15.000 kr. blev i forbindelse 

med besøget d. 23. maj hos Dansk Danseteater på Operaen tildelt 

Lukas Hartvig-Møller, der er uddannet på Det Kgl. Teaters Balletskole, 

men i dag er tilknyttet Dansk Danseteater. 

Ballettens Venners Talentpris er siden 2009 hvert forår blevet uddelt til 

en ung danser mellem 16 og 25 år, som har vist en imponerende 

teknisk kunnen, en markant personlighed og et kunstnerisk overskud i 

sin sceneoptræden inden for dansk dans. Prismodtageren kan være en 

klassisk eller moderne danser, hvad enten danseren er medlem af et 

kompagni eller arbejder som freelancedanser. Talentprisen skal ses 

som en opmuntring til danserens videre arbejde og danseglæde. 

Prisen er oprettet på foranledning af en anonym giver i medlems-

kredsen, der herigennem ønsker at støtte unge dansekunstnere i 

Danmark.  

Tim Rushton stopper: Den 4-dobbelte Reumertvinder Tim Rushton har 

besluttet at trække sig tilbage som kunstnerisk leder af Dansk 

Danseteater for at søge nye udfordringer. Dansk Danseteater, der nu 

har fundet ny base i Operaen, har en stærk økonomi, profil og medar-

bejderstab. Tim Rushton vurderer derfor, at tidspunktet er det rette til 

at nye kræfter kan træde til. 

Tim Rushtons stilling er slået op nu, men han fratræder først, når den 

nye kunstneriske leder er fundet og har mulighed for at overtage 

stillingen. 

Alvin Ailey American Dance Theater gæstedanser igen i år i  Tivolis 

Koncertsal, dennegang i dagene d. 6. – d. 10. september.  

Der veksles mellem to programmer, men, hver forestilling afsluttes 

med Revelations – kompagniets ”kendingsnummer”.  

– Se også www.tivoli.dk 

Billetter købes via Tivolis hjemmeside www.tivoli.dk  eller via Tivolis 

Billetcenter Vesterbrogade 3, tlf. 33 15 10 01. 

 

http://www.tivoli.dk/
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Oure Dans i Tivoli: I 30 år har Oure Danseakademi været en vigtig 

aktør inden for dansens verden. Flere hundrede unge mennesker har 

fundet glæden ved dans, og mange af dem er blevet rustet til at følge 

deres drøm om at fortsætte på nationale og internationale danseud-

dannelser efter Oure. Det fejres med et jubilæumsshow, der byder på 

et bredt repertoire af stilarter og koreografier inden for hip hop, 

moderne dans og ballet. Showet opføres på Plænen i Tivoli søndag  

d. 17. september hhv. kl. 13.00, kl. 15.30 og kl. 19.00. Desuden vil der 

være en række pop-up shows rundt omkring i Haven.  

– Se også www.tivoli.dk 

- Ballettens Venner ønsker Skolerne i Oure Sport & Performing Arts til 

lykke! 

Ballettransmissioner i Birkerød Bio: I sæsonen 2017/2018 har 

Birkerød Bio, Hovedgaden 34 i Birkerød indgået samarbejde med Royal 

Operahouse i London og viser på denne side af årsskiftet flg. 

balletforestillinger live: 

Mandag d. 23. oktober kl. 20.15: Alice i Eventyrland med koreografi af 

Christopher Wheeldon og musik af Joby Talbot. 

Tirsdag d. 5. december kl. 20.15: Nøddeknækkeren med koreografi af  

Peter Wright efter Lev Ivanov og med musik af Pjotr I. Tjajkovskij. 

Vi henviser også til Birkerød Bios hjemmeside www.birkeroedbio.dk 

og tlf. 45 81 50 05. Birkerød Bios adresse: Hovedgaden 34, 3460 

Birkerød. 

Streaming-tilbud til medlemmerne af Ballettens Venner:  

Ballettens Venner har forlænget abonnementet til  Naxos Video 

Library, som blev lanceret i 2004 og i dag er det førende streaming 

videobibliotek inden for ballet, opera, live koncerter med klassisk 

musik og dokumentarfilm.  Naxos Video Library tilbyder adgang til 

mere end 2595 fuld-længde videoer med verdens største operahuse, 

balletkompagnier, orkestre og kunstnere.   

Abonnementet giver medlemmerne af Ballettens Venner mulighed   

http://www.birkeroedbio.dk/
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for at se disse optagelser via internetforbindelsen. 

D.v.s. adgang til Naxos Video Library sker via egen computer og ved at 

logge ind på siden http://www.naxosvideolibrary.com 

Her intaster man så  

Username : BVennerMM 

Password: BVennerMM 

Man kan søge efter kategori, værk, rolle, komponist, kunstner , festi-

val o.s.v.  

OBS! Ballettens Venners abonnement er foreløbig forlænget til 

og med d. 30. april 2018. 

Skulle man få brug for teknisk hjælp eller mere information om brug 

af abonnementet, henviser vi til Anne Marqvardsen på e-mail: 

Anne@naxos.dk 

Alle Naxos’ videoer er i øvrigt også til salg via forlagets hjemmeside: 

www.naxosdirect.dk 

Information om ballet- og danserepertoiret på udenlandske scener: 

Skulle man have brug for assistance m.h.t. oplysninger om repertoiret 

på udenlandske scener, henviser vi til Liselotte Tvede, der kan kon-

taktes på tlf. 39 27 26 25 eller på e-mail: sa-lt@mail.tele.dk 

  

http://www.naxosvideolibrary.com/
mailto:Anne@naxos.dk
mailto:sa-lt@mail.tele.dk
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Regnskab for sæsonen 2016/2017 for Ballettens Venner 

På generalforsamlingen d. 3. oktober 2017 vil bestyrelsen indstille, at 

nedenstående regnskab for regnskabsåret 2016/2017 (1. august til 31. 

juli) godkendes. 

Driftsregnskab                                                                                             kr.                                                                                        

Indtægter 

Medlemskontingenter                                                                       373.300 

Gaver                                                                                                      20.000 

Salg af bøger                                                                                               377 

Finansielle indtægter                                                                                   53                                                                                

Indtægter i alt                                                                                      393.730 

Udgifter 

Legatuddeling og anden støtte                                                          86.198 

Nyhedsbreve, trykning, porto                                                            61.633 

Foreningens arrangementer                                                              44.581                                                                          

Hjemmesiden                                                                                        27.676 

EDB, dataleverandør, tlf.                                                                    61.954 

Gaver, befordring                                                                                 25.127 

Øvrige administrationsudgifter                                                         14.709                                                        

Finansielle udgifter                                                                                1.138 

Udgifter i alt                                                                                       323.016 

Årets resultat                                                                                       70.714                                                                                                                                         

 

forts.. 
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Status                                                                                           31. juli 2017 

 

Aktiver                                                    kr. 

Bankindestående                                                                               425.103 

Arv, Ole Nørlyng                                                                                 337.396                                                                                

Aktiver i alt                                                                                         762.499  

                                                                                                                                                            

Passiver 

Foreningens formue:    

Formue primo                                                                                     300.339 

Arv, Ole Nørlyng                                                                                 337.396 

Årets resultat                                                                                        70.714 

Formue ultimo                                                                                   708.449 

Hensættelse af skyldige udgifter                                                                 0 

Bevilget ikke udbetalt støtte                                                              50.000 

Hensættelser i alt                                                                                50.000 

 

Kreditorer                                                                                                        0 

Forudbetalte kontingenter                                                                   4.050 

Kreditorer og forudbetalinger i alt                                                    4.050 

Passiver i alt                                                                                       762.499 

Den økonomiske støtte på 86.198 kr. er foruden Hædersprisen og 

Applausprisen 2016 givet til Signe Roderiks filmprojekt om Bournon-

villetraditionen og til et rejselegat til en aspirant ved Den Kgl. Ballet.  

Derudover er der via tidligere hensættelse givet støtte til indkøb af 

teknisk udstyr til redigering og overspilning af balletterne fra Bour-

nonvillefestivalen i 2005. 
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Ballettens Venners Talentpris 2017 gik til Lukas Hartvig-Møller, 

der her ses sammen med sine kollegaer og venner efter prisoverrækkelsen  

Foto: Carolina Praetorius 
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26 år kr. 125. Indbetales i løbet af august via registrering af betalingskortoplysninger på fore-
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