Flyt dit realkreditlån til Nordea

Du får rabat på oprettelsesomkostningerne på dit realkreditlån, hvis det er første
gang du opretter et lån i Nordea Kredit. Rabatten gælder frem til 28.12.2018
Ring til os og hør mere på 70 33 22 88

Nordea Rudersdal, Holte Stationsvej 20, 2840 Holte

BILLETSALG - PRAKTISKE
oplysninger:

Publikum sidder ved nummererede borde og pladser.

Bestilling fra 15/8: HELIKONs sekretariat tlf: 4581 1224
Når bestilling er på plads indbetales beløbet på HELIKONs

Konto: Reg.nr: 2464 Kontonr: 7558 267 695 - i Nordea

med angivelse af betalers navn og forestillingsdato.
Når beløbet er modtaget mailes ”billetter”, som skal vises ved indgangen.

Skal vi også finde en
køber til din bolig?
danbolig Birkerød er markedsførende i lokalområdet.
Vi sælger ca. hver anden bolig i Birkerød*. Vi er ikke de bedste,
fordi vi er de største - vi er de største, fordi vi er de bedste!
Kontakt os for en salgsvurdering af din bolig.
Det er gratis og uforpligtende.

Velkommen hos
danbolig Birkerød.

danbolig Birkerød
Hovedgaden 39
3460 Birkerød
Tlf. 4581 4581

Kontakt danbolig Birkerød på tlf. 4581 4581
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
* Vi har solgt 44% af alle boligtyper solgt i 3460 Birkerød de seneste 12 måneder. Boligsiden.dk pr. 12.06.2018

Operette Café
”Flagermusen”

FORESTILLING med uddrag af
- tilsat andre “fængslende” numre

- hertil salonmusik og kaffe/kage
ved HELIKONs solister, kor og salonorkester.
Bearbejdelse og instruktion: Ib Flemming Hansen

SPILLEDAGE - 2018:

Lørdage d. 17. nov. + d. 24. nov. kl. 15.00
Søndage d. 18. nov. + d. 25. nov. kl. 15.00
Onsdag d. 21. nov. kl. 19.30
Varighed ca. 2 timer.

Bar med Vin, Øl og Vand til rimelige priser.

Billetpris inkl. Kaffe/Kage: kr. 145,-

Billetbestilling fra 15/8: HELIKONs sekretariat tlf: 4581 1224
Evt. resterende billetter ved indgangen.
Dørene åbnes ½ time før forestillingen begynder.

Toftevangskolens Teatersal-Birkerød
Teglporten 9 - 3460 Birkerød - www.helikon-mta.dk

Velkommen til ”Operette Café”
- vores 38. musikforestilling.

Med denne invitation til vores 38.
musikforestilling byder vi igen på en
”Operette Café”.
I år har vi lavet et program med musikalske glansnumre fra den kendte
klassiske operette ”Flagermusen”,
hvor der indlægges andre klassiske
highlights. Vi vil servere dette sammen med kaffe og kage til publikum,
der sidder ved borde og kan nyde
hele ”anretningen”.
Forestillingen er igen sammensat og
bearbejdet af vores mangeårige
instruktør Ib Flemming Hansen, hvor
numrene kædes sammen dels af dialogscener dels ved hjælp af en fortæller.
Kor og solister optræder som sædvanlig i flotte kostumer i en tilpasset
scenografi og ledsages af vores dygtige salonorkester.

Sammen vil vi forsøge at give publikum en festlig og flot café-forestilling,
hvor de champagnebrusende toner
helt sikkert vil sætte humøret i musikalske svingninger, så man nynner
med på alle de kendte og elskede
melodier - både under og efter forestillingen - og måske forlader salen
dansende i trefjerdedelstakt.

Glæd jer til disse klassiske perler
- og sæt kryds i kalenderen NU!

Billetter kan bestilles fra medio
august !
- Se bagsiden !

På gensyn !
Erling Dybkær,
Formand

Handlingen

Handlingen beretter om en hævnakt.
Dr. Falke, society-læge i Wien har været
udsat for en grov spøg fra sin ven Gabriel
von Eisensteins side, da denne på vej
hjem fra et fugtigt karneval har efterladt
den berusede Dr. Falke på Statsoperaens
trappe og er taget videre hjem i droschen
- uden Falke. Da Falke næste formiddag
vågner, må han vandre hjem gennem
byen iført sit flagermuse-kostume, hvorfor
han siden bliver kaldt ”Dr. Flagermus”, og
det skal nu hævnes.
Han sætter en intrige igang, idet han
under forskellige påskud inviterer en del
mennesker til en pragtfuld fest hos den
excentriske russiske prins Orlofsky, bl.a.
Eisen-steins hustru, Rosalinde og deres
stuepige Adele. Eisenstein skulle egentlig
møde i fængslet samme aften til afsoning

MUSIK TEATER AKADEMI

af en dom på 8 dage for forulempning af
en embedsmand i funktion, men Falke
lokker ham med til festen. ”Han kan jo
blot melde sig til afsoning næste morgen”, og Eisenstein er nem at overtale.
Falke har også inviteret fængselsdirektør
Frank.
Eisenstein går til festen, mens hans
hustru Rosalinde må opleve, at hendes
tidligere elsker, smørtenoren Alfred under
et intimt rendezvous med hende må gå i
fængsel i stedet for hendes mand.
I sidste akt er vi i fængslet, hvor Eisenstein må sande, at han er blevet taget
ved næsen.
Dr. Falke har fået sin hævn, og Eisenstein ender med at give champagnen
skylden.
Ib Flemming Hansen / Erling Dybkær

Komponisten
Johann Strauss den yngre og ”Flagermusen”

En af operette-litteraturens berømteste
operetter „Flagermusen“ opførtes første
gang for 140 år siden - i 1874 på Theater
an der Wien og blev straks en kæmpesuccés.
”Flagermusen” er komponeret af Johann
Strauss den yngre (d.y.), født i Wien
1825 og døde der i 1899. Han var søn af
Johann Strauss den ældre, der virkede
som dirigent og violinist - og tillige var
komponist. Da han selv havde slidt meget
for at klare sig i musikkens verden, modsatte han sig, at hans sønner skulle blive
musikere. Moderen mente dog, at de
skulle have en chance, og sørgede for, at
de i hemmelighed fik musikundervisning.
Alle tre kom siden til at virke som musikere og komponister, men størst af dem
blev dog Johann, der senere fik tilnavnet
”Valsekongen”.
Far og sønner blev indbegrebet af
Wienermusikken, som vi kender den fra
1. nytårsdag, når vi sidder
foran TV-skærmen og nyder
nytårskoncerten fra Wien.
Johan Strauss d.y. er især
blevet berømt for sine valse
f.eks. ”An der schönen blauen Donau”, ”Geschichten
aus dem Wienerwald” og
”Kaiserwalzer” (skrevet til
Kejser Franz-Josephs 40 års
regeringsjubilæum i 1888).
Han foranstaltede med sit
Wienerorkester også mange
turnéer rundt i Europa, og fejrede i1867 triumfer i Paris.
Johann Strauss kom sent i
gang med operetterne, hvoraf han har skrevet 16. Blandt
de kendteste er: ”En nat i
Venedig”, Zigeunerbaronen”,
”Wienerblut” og så - ”Flagermusen”.

Det fortælles, at det var Offenbach, der
fik Strauss i gang med at komponere
operetter, da de mødtes i festligt lag på
en restaurant i Wien, hvor han henvendte
sig til Johann med følgende ord: ”Sig mig,
hvorfor skriver De egentlig ingen operetter?”
Herefter gik han i gang med denne genre, og i 1871 uropførtes hans første
operette, dog uden større succés. Men
det fik til gengæld ”Flagermusen”.
Premiere-aftenen blev meget lang, da
mange af numrene måtte gentages.
Publikum var begejstret og kritikken
meget positiv.
Og det siges, at inspirationen var så stor
under kompositionen, at Johann Strauss
komponerede musikken på kun 42 døgn.

Ib Flemming Hansen / Erling Dybkær

