
 

 

 

Til Kultur- og Fritidsudvalget 

 

Afrapportering vedr. Opera i Rebild 2022 
Opera i Rebild 2022 blev afviklet søndag d. 14.august i strålende sol og med god publikumsmæssig 
opbakning. 

Musikalsk var der stor begejstring både hos publikum og anmelder for årets solister, for årets operakor "DR 
Vokalensemblet" samt for Aalborg Symfoniorkester under meget dygtig ledelse af Giordano Bellincampi.  

Publikum blev som sædvanlig guidet kyndigt og med lune gennem dagens program af en veloplagt Preben 
Kristensen.  

Susanne Sangil overrakte på vegne af Foreningen Opera i Rebild og Gudrun & Palle Mørchs Mindefond 
årets musikpris til sopranen Lise Hjørne, som kvitterede med en arie fra ”Don Pasquale” akkompagneret af 
symfoniorkestret. 

(se bilag med program og anmeldelse fra Nordjyske) 

Afviklingen af dette års udgave af Opera i Rebild var den første test for den nye bestyrelse og organisation – 
og på baggrund af en positiv evaluering fra publikum, anmelder, samarbejdspartnere, solister m.fl. er det 
vurderingen at testen blev bestået, og at overleveringen er forløbet uden problemer. 

Samarbejdet med Giordano Bellincampi som ny kunstnerisk ansvarlig fungerer rigtig godt, og vil uden tvivl 
kunne bidrage til at fastholde og udvikle arrangementets høje kunstneriske niveau. 



Den praktiske afvikling af koncerten forløb planmæssigt og helt uproblematisk takket være et stort korps af 
frivillige, som bidrog med arbejdskraft ved opstilling, klargøring, afvikling og oprydning – og dermed 
skaffede midler til deres respektive foreninger. 

Økonomisk blev Opera i Rebild 2022 ramt af den samme publikumsmæssige afmatning som det øvrige 
kulturliv har oplevet i år, og entreindtægten nåede derfor kun ca. 80% af det budgetterede. Regnskabet for 
2022 slutter derfor med et mindre underskud på ca. 20.000 kr. 

På baggrund af den vellykkede afvikling af 2022-udgaven er bestyrelsen allerede i fuld gang med 
forberedelserne af 2023. Det kunstneriske program og årets solister er på plads, og der er en række 
initiativer i gang i samarbejde med bl.a. Rebild Bibliotekerne med fokus på børn, unge og børnefamilier. 

Økonomisk er der indgået en ny 2 årig aftale med Spar Nord Fonden, der hæver det årlige økonomiske 
tilskud fra fonden fra 100.000 kr til 150.000 kr. 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

 

Anny Winther 
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