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Akropolis 2016 Julefest i prøvesal B 12. december                   Akropolis skovturen 11. maj

Forårsudflugten den 11. maj 
gik til Sorø Kunstmuseum. 
Lederen af museet fortalte 
os som indledning historien 
om museets tilblivelse, og 
seneste udbygning tegnet 
af Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter. Vi var af sted på 
en dejlig forårsdag, og det  
foregik i gården til museet 
og i det dejligste solskin. 
Der var både den faste ma-
lerisamling, russiske ikoner 
og en særudstilling af den 
danske maler Karl Bovin. De 
mange malerier gav god ap-
petit til frokosten, som blev 
indtaget på Villa Galllina, 
beliggende i skoven syd for 
Haslev. Der var tid til en tur 
omkring søen, inden kaffen 
blev indtaget på terrassen.

Den 16. februar var der indkaldt til den årlige generalfor-
samling, der blev afviklet i god ro og orden i foyeren. Palle 
Kibsgaard var en myndig dirigent. Formanden berettede om 
året der gik, der var valg af bestyrelsesmedlemmer, aflæg-
gelse af regnskaber og fastsættelse af kontingent. Forman-
den beklagede at udenlandsrejsen (til Sydtyskland) i maj 
2016 var aflyst. Det er første gang i klubbens historie det 
er sket. Forsamlingen var enige om at foreslå kortere rejser 
på 4-5 dage. Arlette Weinreich havde ønsket at træde ud af 
bestyrelsen og som ny suppleant valgtes operasanger Bodil 
Gøbel. Arlette blev udnævnt til æresmedlem med fint diplom 
og tak for sit store arbejde for klubben igennem mange år. 
Derefter fulgte Karsten Bundgaards billedshow fra 2015, og 
der sluttedes af med sandwich og vin.

Den 12. december var der julefrokost i prøvesal B, men 
denne gang uden det meterhøje juletræ! Humøret og 
stemningen fejlede dog ikke noget hos medlemmerne. 
Maden var supergod, det sørgede kantinen for. Tak til Dan 
Jensen og hans kokke der leverede den dejlige julebuffet. 
Mange havde tilmeldt sig, 89 i alt. Og snakken gik livligt ved 
bordene, gaverne blev udloddet. Der blev spillet og sunget 
og vi ønskede hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Og 
på gensyn i 2017, hvor klubben kan fejre 25 års jubilæum.
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Kim Sjøgren 15. marts 2016

Alexander Kølpin 26. jan. 2016

Micael Bojesen 4. april 2016

Fullings billeder 18. april 2016

Verner Nicolet og Vagn Sørensen 20. okt. 2016 

Året 2016 indledtes den 26. januar i 
Balkonfoyeren med foredrag af solodanser 
Alexander Kølpin, som har danset alle de 
store solopartier på Det Kongelige Teater, 
og i 1993 blev udnævnt til ”Verdens bed-
ste mandlige danser”. Han fortalte meget 
levende om tiden hvor han var knyttet til Bellevue Teatret 
og om nutiden som hotelejer i bl. a. Tisvildeleje.

Erik Aschengreen 11. nov. 2016

Violinist, professor Kim Sjøgren kom og 
underholdt os i klubben den 15. marts 
med et dejligt causeri og eksempler 
på sit virtuose violinspil. Han er en 
efterspurgt foredragsholder rundt om i 
landet, og vi nød alle den eftermiddag.

Den 4. april fulgte så en spændende efter-
middag med Michael Bojesen, festivalchef 
og kunstnerisk leder af Copenhagen Opera 
Festival. Han fortalte om planlægningen af 
festivalen, der hver sommer finder sted i 
København, og om andre initiativer, som 
Mestersangerne, hvor tidligere operasan-
gere synger med børnehavebørn.

Mandag den 18. april var der endnu en eftermiddag med 
”Fullings billeder”, forevist og kommenteret af Kgl. Kapelmu-
sici Troels Svendsen og Ejvind Frantzen.  Hans Fullings søn 
der var inviteret og de fremmødte medlemmer var i høj grad 
med til at identificere personerne på billederne. Og vi havde 
en festlig eftermiddag i hinandens selskab.

Efterårssæsonen startede med et foredrag af Mogens Wenzel 
Andreasen, cand.pæd i musikvidenskab,om Niels W. Gade, 
i anledning af dennes 200 årsdag i 2017. Det blev til flere 
sjove historier om NWG og hans møder med andre europæi-
ske komponister, bl.a. Brahms.

Kgl. Kapelmusicus Verner Nicolet og pianist Vagn Sørensen 
gav os den 20. oktober en dejlig og sjov eftermiddag med 
musik. Vi skulle have hørt og set en video med kapellets 
turne til Australien i 1987 med Paavo Berglund, men tek-
nikken drillede. Verner Nicolet gennemførte på flotteste vis 
en rød plakat. Han gav os mange dejlige historier, øste af 

sine egne erindringer om sit liv 
som formand for kapellet. Bl.a. 
hørte vi om Pavarottis koncert 
i Forum, og så tog han fløjten 
frem og spillede med Vagn 
Sørensen på pianette.

Mogens Wenzel Andreasen 20. okt. 2016

Den 11. november var vi invi-
teret til foredrag i foyeren ved 
balletanmelder dr. phil. Erik 
Aschengreen. Vi havde glædet 
os meget til et genhør med ham. 
Han havde lovet at fortælle om 
sin nyeste bog ”Fra et liv med 
dans”. Og det blev til mange 
underholdende historier om de 
dansere han har mødt, især den 
verdenskendte solodanser Erik Bruhn (og dennes møde med 
Rudolf Nurejev.) Vi sluttede af med klip fra en video af solodan-
ser Gudrun Bojesens afskedsaften på operaen oktober 2016.

Det Kongelige Teaters (næsten) nye skuespilchef Morten 
Kirkskov havde sagt ja til at komme den 23. november.  
Det var spændende at høre hvad 
der har ført ham fra en karriere 
som skuespiller og instruktør, via 
chefstillingen på Aalborg Teater 
til Det Kongelige Teater, og om de 
planer for ensemblet, scenerne og 
repertoiret han har for skuespillet 
i de kommende år.

Morten Kirkskov  23. nov. 2016


