
Akropolis 2015

Den 20. februar blev klubbens 23. generalforsamling afholdt: 
Formandens beretning om året der gik, valg af bestyrelses-
medlemmer, aflæggelse af regnskaber, og fastsættelse af 
kontingent. Derefter vistes et festligt billedshow fra aktivi-
te-terne i 2014, imens medlemmerne hyggede sig med vin, 
sandwich og kaffen.
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Akropolisrejsen foråret 2015    Normandiet og Bretagne

5 dage efter skovturen var vi på vej i 
bussen gennem Tyskland til Nordfran-
krig. Første to stop var Münster, hvor 
vi overnattede, og Aachen, hvor vi efter 
frokosten nåede ind i den imponerende 
domkirke, der var kapel for Karl d. Store.  
I Normandiet var vi indlogeret i Rouen. 
Her dykkede vi ned i Normannertiden, 
hørte om vikingernes hærgen, og om 
Jeanne d`Arc.  Vi kiggede ind i kirker og 

klostre, og vi spiste 
på skønne restauranter.  Vi var på museer 
på invasionskysten, gik på Omaha Beach, 
og besøgte en af de store kirkegårde med 
de endeløse rækker af hvide kors. Senere 
var vi i domkirkebyen Bayeux med det 
berømte Bayeux-tapet. Vi spiste lækre, 
tynde pandekager, og drak Calvados. 
Via dæmningen kom vi ud på Mont Saint-
Michel, hvor enkelte nåede op i klostret 

på toppen af øen. På hjemturen overnattede vi i den belgiske 
by Brügge, hvis gamle bykerne har utallige smukke renæssan-
cehuse og kirker, maleriske pladser, kanaler og broer. Belgisk 
chokolade og øl tiltrækker turisterne, og sælges fra hver 
anden forretning. Sidste stop på turen var Bremen, hvor vi 
afsluttede rejsen med en dejlig middag.

Julefest den 7. december 2015

Og så nærmer vi os julen igen! 
Julefrokosten fandt sted den 
7. december. Den traditionelle 
julemad blev leveret af kanti-
nen. Juletræet stod stort og 
smukt i prøvesal B. Der var julenisser med gaver, sang og 
dans om træet. Vi ønskede hinanden rigtig glædelig jul og 
godt nytår, og takkede for de gode oplevelser i 2015.



-                                        

Forårets arrangementer på teatret

Året i Akropolis indledtes 29. januar 
på fornem vis i Gamle Scenes Balkonfoyer, klubbens fremtidige 
mødested. Lilo Skaarup fra Det Kongelige Teaters Bibliotek holdt 
et dejligt foredrag om foyeren, dens funktion som samlingssted for 
publikum og kunstnere, og historierne bag udsmykning og buster.

Kgl. solodanser Vivi Flindt har sam-
men med dr.phil. Knud Arne Jürgen-
sen lavet et projekt ”Balletten taler” 

bestående af en række interviews med tidligere solodansere ved 
Det Kongelige Teater. Den 11. marts så vi Vivi Flindts fine inter-
view med kgl. solodanser Margrethe Schanne, der døde i januar 
2014. I filmen indgik optagelser af Margrethe Schannes mange 
roller, som derved heldigvis er bevaret for eftertiden.

Den 25. marts var et led i rækken af foredrag om ”2 generationer” 
ved Gregers Dirckinck-Holmfeld (teater- og musikanmelder) og 
hans datter, kapelmusica Grit Dirckinck-Holmfeld Wisti. Mange 
sjove historier fra teateret og avisredaktioner!

Forårssæsonens sidste 
møde var 27. april, hvor 

skuespilleren Bodil Jørgensen kom og tog os alle med storm. Hun 
fortalte om sin barndom, om hvordan hun blev skuespiller, og om 
vejen tilbage til livet efter den frygtelige ulykke hun havde været 
ude for. Og vi fik grinet over hendes sønderjyske monologer!

skovturen til fyn 6. maj

Forårsudflugten den 6. maj gik 
til Fyn – i anledning af Carl 
Nielsen året. Vi startede i Faa-
borg, på museet for de fynske 
malere. Bussen kørte derefter 
ud til restaurant Faaborg Fjord, 
hvor vi fik en fremragende 
frokostbuffet og kaffe.  På vejen 
tilbage mod København lagde vi 
vejen forbi Carl Nielsens barn-
domshjem i Nørre Lyndelse.
I haven bag huset sang vi et par 
af Carls Nielsens danske sange. 

Efterårets arrangementer på teatret

Efterårets møderække startede 28. september med foredrag v. 
forskningsbibliotekar Alette Scavenius. Hendes bog ”Magiens huse” 
er en smuk fortælling om alle de fine teaterhuse, der findes spredt 
ud over hele Danmark, og om den kunst de rummer.

25. oktober holdt Anne Grethe Lassen foredrag om ”Operaen 
i uhøjtideligt lune”. Hun fortalte om Holger Bolands nyskabelse, 
Den opsøgende Opera, som hun var tilknyttet. Disse to ildsjæle 
tog rundt på skolerne i Danmark med nogle af teatrets opera-
solister, der sang uddrag af kendte operaer, for derved at give 
skoleeleverne smag for opera og musik.  Der var dejlige og sjove 
billeder og filmklip fra flere af disse arrangementer.

4. november kom teaterchef 
Morten Hesseldahl.  Vi havde set frem til dette møde. Det blev 
afholdt netop den dag, hvor de politiske forhandlinger om teatrets 
bevillinger for den næste 4-års periode afsluttedes. Næste dag 
kunne vi i aviserne læse om den situation teatret nu står i.

Til sidste Akropolis-møde den 18. 
november kom Kgl. solodanser 
Lis Jeppesen og fortalte om sin 
karriere, og sine mange roller. 
Eftermiddagen startede med en 
optagelse af Erik Aschengreens 
tale til Lis Jeppesen på hendes 
afskedsaften. I denne tale indgik 
en dejlig kavalkade over hendes 
liv på Det Kongelige Teater.


