
Akropolis 2020

Akropolis 2020 er desværre ikke den mest op-
muntrende historie.Vi kan kun håbe at alt æn-
drer sig til det bedre, så vi atter kan mødes på
vort kære teater.
Det smukke billede med Gl. Scene i sol med lidt
grønne forårstræer og en blå himmel med skyer. Ikke
truende men optimistisk. En optimisme som hele
bestyrelsen er fyldt af. Vi arbejder støt med møder
og planer. Ikke som om intet er hændt, men som
udtryk for vores forventning til, at himlen snart er
helt blå.
De næste sider viser, hvad vi nåede i året.

En generalforsamling med fint fremmøde og mu-
lighed for med et glas i hånden, at møde hinanden
uformelt som vi plejer.

Et foredrag om Fredbjørn Bjørnsson. Spændende
ikke mindst på grund af de optagelser, der blev
vist. Specielt hans Coppelius gjorde et stort ind-
tryk og ramte os alle. Storslået dramatisk.
Det var så sidste gang vi i året var i foyeren. I
skrivende stund må vi nøjes med at være der via
julekalenderen på DR.

Vi håber, at mange medlemmer har benyttet sig
af Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrones
flotte tilbud om et eksemplar af Fidelio til en
fordelagtig pris.

En fornem musikalsk oplevelse og tilmed sunget på
et totalt klart og forståeligt dansk. TAK!

Som bekendt måtte vi aflyse skovturen, men i et
af hullerne i restriktionerne lykkedes det at
gennemføre en tur i det tidlige efterår.

Vi besøgte Ledreborg Slot med spændende og
kyndig omvisning og efterfølgende frokost på
restaurant Herthadalen. En herlig to retters fro-
kostmenu som virkelig glædede vores "kræsne"
ganer. Kaffe på terrassen med den smukke udsigt.
Alt dette gjorde, at vi blev enige om at besøge
Herthadalen igen til deres julearrangement.
MEN men. Som I ved udsat. I den ny og bedre
verden til februar, forhåbentlig forvandlet til en
Kyndelmisse frokost.

Med dette skrevet medio december ser vi tilbage,
men er fyldt med håb om fremtiden.

Så julehilsnerne er overstået men til gengæld et
stort ønske og håb om et rigtigt godt og
lykkebringende 2021 for os alle i den trofaste
medlemskare.

GODT NYTÅR

fra alle os til alle jer
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Generalforsamling
18. februar 2020



Fredbjørn Bjørnsson
v/Helge Ralov 11. marts 2020



Ledreborg Slot
Skovtur 24. september 2020


