
	  

ÅRSBERETNING	  2012	  

1. Årsmøtet 2011  
ble holdt lør.18.febr.2012 på Hålogaland Teater, Teaterkaféen. 
 
Til Styre ble valgt: 
• Leder Roald Karlsen, 
• Styremedlemmer:John Breivoll,Kirsten Katharania Kotte Holiman,Sølvi Aasvik Arntzen 

og Arnulf Berg. 
• Varamedlemmer: Roger Stelander Magnussen og Trond Bruun-Hansen 
• Valgkomité: Nils Harald Moe og Hege Brækhus 
• Revisor: Erik A.Schilbred/Else Sundquist 
 
Referent  Kirsten Katharina Kotte Holiman. 
 
2. Foreningas aktivitet 
I perioden har det vært holdt 5 styremøter og ellers er det god kontakt pr.mail/telefon 
mellom styremedlemmene utenom møtene. Spesielt viktig i planlegging/gjennomføring 
Operadagan. 
 
Foreninga har ca 170 medlemmer pr.31.12.12, en økning fra forrige år på hele 41%.  
Etter at regionoperaen OperaNord stoppet sin virksomhet(2009), er vi fortsatt den eneste 
gruppe som taler det lokale operamiljøets sak i Tromsø. Og i henhold til våre vedtekter 
støtter og om nødvendig, initierer vi operarelaterte aktiviteter. 
 
Operadagan i Tromsø 2012- opera for alle. 
Et enstemmig styre bifalt ideen om en større markering av hva lokale 
musikkteaterkrefter, amatører og profesjonelle i Tromsø, kan utrette. Opera over flere 
dager på forskjellige arenaer hadde aldri tidligere vært gjennomført i Tromsø. 
Vi var opptatt av at vårt konsept skulle omfatte alle – barna som elsker å synge og 
danse, derfor to arrangement med barn – og til barn! - og til voksne for å vise at 
opera/musikkteater ”ikke er vanskelig” og kun for eksperter. Operakro om kvelden til 
intetanende kro-og pubgjester ble så godt mottatt at de ropte mer, mer. 
 
Åpning på Kulturskolen 18.okt. Aulaen fullsatt (og vel så det). Utdrag barneopera og 
ballett.(ca. 120 i salen) helsides omtale etterpå i Nordlys. 
 
Operakro – Skarven om kvelden. Sprudlende solister (4) og lydhørt publikum (ca.110) 
i sene kveldstimer. Sjelden har vårt slagord ”opera for alle” hatt bedre berettigelse. To 
sider omtale etterpå i iTromsø. 
 
Operagalla i Ishavskatedralen (240 betalende) Suksess. ”Aj, aj, hvilken festaften” 
(sitat Nordlys). ”Magisk aften” (et annet sitat i samme avis). 
 
Avslutning – Operabarnetimen på Teaterkafèen, HT. Vi startet Operadagan med 
deltakelse av barn og ungdom og avsluttet med begeistrede barn (og voksne) i salen. 
Suksess. Ca. 150 tilstede. 
 



Totalt over 600 publikum – langt over det vi hadde håpet på. Det viser at dette 
kulturtiltaket har sin berettigelse og at vinkling på musikkteater og tilhørende 
musikksjanger har sterk grobunn og tydelig ønskes - kanskje som en motvekt til lettbeint 
popmusikk. Vi er blitt inspirert av alle gode tilbakemeldinger som ba oss innstendig om å 
gjenta Operadagan og vi jobber derfor med Operadagan 2013 – og arrangementet går 
heretter inn i kategorien Festivaler m/tilhørende muligheter for offentlig støtte. 
 
Viktig  
For å lykkes i et godt samarbeid med kulturkreftene i byen, må de respektive føle 
eierskap i prosjektet og må være med å påvirke innholdet. Dette ble meget vellykket og 
at kulturkreftene kan samarbeide, viser alle som var med, nemlig:Kulturskolen, 
Musikkonservatoriet, Byorkesteret, operakoret/kammerkoret UltimaThule, Hålogaland 
Teater, vertshuset Skarven og NOSO som også kom inn på slutten. 
Troms Fylkeskommune syntes godt om vårt prosjekt ut fra ideen om at et allsidig 
kulturliv er et av trivselsmentene som gjør byen attraktiv. De bevilget kr.40.000,-. 
 
NOSO. 
Etter flere års innkjøring av fusjonen der operadelens betydning i Tromsø ikke var 
tilstrekkelig synliggjort etter vår mening, ble det etter flere møter sommeren 2012 
inngått en samarbeidsavtale med Operaforeninga. Også de berømmer våre aktiviter, 
spesielt Operadagan og bevilget kr.50.000,- for 2012/2013. 
 
Operakafé 
Det samarbeid som ble startet 3.febr. 2010 mellom Operaforeninga, Musikkonservatoriet,  
Det Kunstfaglige fakultet, UiT, Hålogaland Teater og kammerkoret/Operakoret 
UltimaThule resulterte bl.a. i oppstarten av operakafeprosjektet. Det er blitt et tettere 
samarbeid mellom Hålogaland Teater og Operaforeninga som etter oppstarten i 2010, ga 
oss seks operakaféer i 2011 og seks i 2012. Operakafeprosjektet er meget populært, 
fulle hus og god reklame for ”Opera for alle ”- og gratis!! Stor takk til Sølvi for 
utmerkede operakaféarrangementer. 
 
Temakvelder: 
Å formidle kunnskap om opera og operamusikk er en del av innholdet i våre vedtekter. I 
2012 gjennomførte vi to temakvelder på Verdensteatret med utmerket utøvere, professor 
emeritus Knut Skog (opera med norsk tekst La Boheme - spesielt) og operasjef Katharina 
Jakhelln Semb på første kveld og Roger Stelander Magnussen (tema Wagner) på andre. 
Tiltaket er prisverdig, men oppmøtet lite. Vi har derfor utsatt dette tiltak inntil videre. 
 
The Metropolitan – direkte overføringer. 
12 forestillinger i 2012 av høy, kunstnerisk kvalitet. Solister i verdensklasse, orkester, 
scenografi og kor i særklasse. 
 
Verdensoperaen i Nord står ansvarlig for overføringene. Vi har hjulpet til med å skape 
publisitet om dette utmerkede tiltak som gir oss opera fra øverste hylle og håper at også 
dere medlemmer også synes disse operakvelder på Verdensteatret er bra.  
 
Hjemmeside: 
Takk til Kjell Magne for en utmerket hjemmeside. Den er veldig viktig for 
Operaforeningas identitet og blir stadig positivt kommentert. Selv Den Norske Opera & 
Ballett ga ros til oss og var imponert over hva vi fikk til i Tromsø. 
 
3. Økonomi 
Det fremgår av Årsberetningen foran at vi har hatt et meget innholdsrikt operaår med 
stor aktivitet og dette fremgår også av regnskapet. Styret har samtidig lagt mye energi i 
arbeidet for å øke inntektene slik at disse står i rimelig forhold til kostnader. Året 2012 
kommer ut med et underskudd som belastes vår egenkapital som etter dette utgjør kr. 



145 749,69. Vi viser til regnskapsoppsettet. Til sammenligning opplyses at i 2011 var 
inntektene kr.73.321,-,mens kostnadene var kr. 78.934,- 
 
Medlemsregistrering/regnskap og sekretariat: 
Operaforeninga har inngått avtale med Troms Musikkråd v/Anne Grete Seljebakk som 
har overtatt sekretariatsfunksjonen som omfatter regnskapsføringen, registrering og 
oppfølgning av medlemmene og utsendelser av giro for kontingenten. Med den store 
medlemsmasse vi gledelig er blitt etter hvert, er dette en meget viktig og nødvendig del 
av vår virksomhet. 
 
 


