AKROPOLISÅRET 2021

Skovtur Roskilde Domkirke
13. september 2021

Akropolisåret 2021 var et ukarakteristisk år på grund af corona, men nogle
arrangementer fik klubben dog gennemført. Vi lagde ud med en længe
ventet skovtur. I Roskilde Domkirke blev vi modtaget af Trompetist Bjarne
Kundby Nielsen og Organist Lene Rasmussen, der spillede Georg Phillipp
Telemann La Majesté fra hans 12 heroiske marcher. Vi fik en meget
kompetent og vel gennemført rundvisning i Domkirken af 2 af kirkens faste
omvisere. Danmarkshistorien belyst gennem billeder og gravkapeller er en
fascinerende og spændende fortælling. Efter rundvisningen gik de fleste af
os i samlet flok ned gennem Byparken til Restaurant ”Pipers Hus”. Her fik vi
en virkelig god og velanrettet platte. Efter kaffe kørte vi tilbage til teatret, og
var der kl.17. En vellykket dag med fornuftig afstand og sprit til hænderne.

Lone og Thomas Koppel
06. oktober 2021

Operasanger Lone Koppel havde sin søn, Thomas
Peter Koppel ved sin side denne eftermiddag i en
historiske beretning om en familie og dens
indflydelse på dansk musikliv gennem fire
generationer. Lone Koppel er ikke bare nationalscenens dramatiske sopran par excellence - med
over 40 år på de skrå brædder - hun er nu også
den ældst-levende i slægten og har selvsagt
interessante anekdoter en masse at byde på. Vi fik
præsenteret familiens historie og mange minder
og der var et godt flow og veksling mellem mor og
søn i fortællingerne fra deres respektive karrierer.

Operatur til Malmø
31. oktober 2021

En midsommernatsdröm
Foto: Malin Arnesson

Det var lykkedes for AKROPOLIS
at forhåndsreservere et antal
billetter til den berømte britiske
instruktør Peter Halls legendariske
opsætning af Benjamin Brittens
”En midsommernatsdrøm” fra
operafestivalen i Glyndebourne.
Vi var 36 der tog afsted til Malmø
og oplevede en meget flot
forestilling med scenografi af John
Bury. Der var stor applaus og
mange fremkaldelser, specielt til
Puk, som var fremragende.

Generalforsamling
03. November 2020

Formanden Niels Borksand bød velkommen på egne og bestyrelsens
vegne til den årlige generalforsamling, og foreslog tidligere skuespilchef
Lone Bastholm som dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der
var fremmødt 48 medlemmer. Formanden fik ordet for at fremlægge årsberetningen. Den var forholdsvis kort, da der ikke havde været så megen
aktivitet i det forløbne år. Regnskab og budget blev også hurtigt oplæst
og vedtaget, så vi gik over til den sociale del af generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle et godt og lykkebringende år.
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