
 

 

Opera ved Sondrup Strand 

Lørdag d. 26. august 2017  

kl. 17:00 – 20:00 

 

 

 

Opera på Sondrup Strand lørdag d. 26. august 2017 

Vi har fået en enestående mulighed for at arrangere en imponerende og 

anderledes ”open air” opera koncert med sangere fra NordicOpera ved Sondrup 

strand. 

NordicOpera er indstillet til Reumert prisen for årets opera, for deres 

Hamletforestilling på Kronborg og har gennem mange år optrådt med ”opera on 

location” på slotte i hele Danmark. 

 
En stemningsfuld aften ved Sondrup strand 
De 3 operasangere vil fylde sommernatten med de skønneste sange og arier fra 

kendte operaer, musicals, og operetter, krydret med evergreens og nordiske 

sange. 

Koncerten fremføres på det grønne område ved Sondrup Strand (ovenfor trappen 

til Stranden) på en lille scene. Der opstilles stole og borde udfor scenen. 

Arrangementet indledes med fællesspisning i det grønne for dem, der har lyst. 

 

Program 

 

Kl. 17:00 Der tændes op i grillen.  

 De, der ønsker at være med til fællesspisning, ankommer og 

 begynder at anrette maden på de opstillede borde. 

 Medbring egen skovtursmadkurv og drikkelse eller bestil en 

 skovtursmadkurv fra Fru Møllers Restaurant (Se nedenfor). 

 Vi spiser, drikker og hygger indtil vi skal gøre klar til operaen. 

 

Kl. 18:30 Vi gør klar til operaen. 

 Maden ryddes af vejen, bordene rykkes til side, og stolene stilles op 

 i formation til operaen. 

 

Kl. 19:00 Opera koncerten starter 

 

Kl. 20:00 Koncerten slutter, og arrangementet rinder ud, når solen går ned. 

 

 

 

Se mere på Facebook-gruppen Sondrup og Omegn 

Køb billetterne på https://sondrup.billet.dk 
 

 



 

 

Mad og drikkelse 

Medbring selv en skovtursmadkurv og drikkelse eller bestil en skovtursmadkurv. 

Vi har fået et Opera-Tilbud fra Fru Mølles Restaurant.  

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, sker bestilling og betaling i 

forbindelse med tilmelding til arrangementet. 
 

Fru Møllers Fristelser:  

Picnic boks med vores bedste lækkerier til at nyde nemt og bekvemt  

  - Charcuteri med tilbehør fra syltekrukkerne  

  - 2 x sæsonens dip  

  - Gårdens franske terrin med samsø kartofler, hjemmegjorte ”semi-dried ” tomater, radiser og  

basilikums dressing    

  -  Sensommer salat med spidskål, grønne ærter, haricots verts, sorte sesam frø og estragon  

  - Petit chokolade – kikskage med Chulumenda kaffe og havsalt  

  - Madbrød med rosmarin og havsalt  

  - Inkl. Bestik + serviet  

  OBS: Medbring selv drikkevarer, da skovtursmadkurven kun rummer de tørre varer. 

 Pris 200 kr. pr. kuvert 
 

Billetkøb 

Sker via 

 sondrup.billet.dk  
Pris pr. deltager: 120 kr. pr. person. Børn under 18 år deltager gratis 
 

Her kan købes print-selv billetter til både koncert og skovtursmadkurv fra 

Fru Møllers Restaurant. 
 

Tilmelding og betaling skal ske senest d. 15. juli 2017. 

Der er plads til i alt 200 deltagere, og arrangementsudvalget forbeholder sig 

derfor retten til at lukke for yderligere tilmeldinger, når denne grænse er nået. 
 

Sondrup Støtteforening af juni 2017 

Til sikring af arrangementets økonomi har vi oprettet ”Sondrup Støtteforening af 

juni 2017”. De, der måtte ønske at blive medlemmer af støtteforeningen kan læse 

mere på Facebook-gruppen Sondrup og Omegn. 

Præsentation af Nordic Opera 
De tre sangere er sopranerne Isabel Piganiol og Merete Sveistrup samt baryton Johannes 

Mannov. De tre operasangere har senest haft stor succes i den Reumert nominerede 

opera 'Hamlet in Absentia', som NordicOpera havde premiere på under den 

internationale Shakespeare Festival på Kronborg sidste sommer. 

Operasangerne akkompagneres af den svenske pianist Madeleine Sjöstrand. 
 

Isabel Piganiol er svensk/fransk, men er uddannet på Opera Akademiet i København og 

har haft store dele af sin karriere i Danmark. Her har hun sunget adskillige hovedroller hos 

Operaen i Midten, Malmø Opera, Den Ny Opera, Nordjysk Operakompagni og hos 

NordicOpera. Der udover har hun sanger i Copenhagen Opera Trio, Nordic Sopranos og 

Trio Satie. 
 

Merete Sveistrup er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Opera 

Akademiet i Stockholm. Hun har sunget adskillige hovedroller på Den Jyske Opera, Det Ny 

Teater, Den Fynske Opera, Folkoperan i Stockholm samt NordicOpera, hvor hun også er 

kunstnerisk leder. Desuden har hun været tilknyttet operakoret på Operaen i København i 

10 år og er sanger i Copenhagen Opera Trio. 
 

Johannes Mannov. Efter endt uddannelse ved Musik akademierne i Freiburg og Karlsruhe, 

debuterede Johannes på operaen i Kassel. Siden har han optrådt i hovedroller på 

Staatsopern i Berlin, La Monaie i Brussels, La Bastille i Paris, Operaen i København, New 

Israeli Opera, San Diego Opera, Cincinnati Opera, Wellington New Zealand, Santiago 

Opera i Chile samt NordicOpera. 
 

Madeleine Sjöstrand er uddannet pianist ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og er 

fast akkompagnatør for NordicOpera og Copenhagen Opera Trio. Madeleine er siden 2016 

bosat i Edinburgh, hvor hun arbejder som vocal coach og akkompagnatør.    
 

Læs mere her: www.nordicopera.dk 
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