
Søndag den 10. august kl. 13.00-16.30

Opera i Rebild byder udenfor søndag 
den 10. august, hvor internationale 
solister og store danske solistnavne 
sammen med Prinsens Musikkorps, 
Den Jyske Operas Kor og Aalborg 
Symfoniorkester gør bakkerne lev-
ende med opera i særklasse. 

Information

Billetter
FORSALG
225 kr. indtil 30. juni
250 kr. fra 1. juli til 9. august
210 kr. ved grupper over 10 personer
75 kr. studerende og unge under 25 år

VED INDGANGEN
280 kr. ved indgangen
Børn under 12 år gratis adgang

Billetsalg
Billetter kan købes hos 
VisitRebild/Rebildporten
Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping

Online billetsalg
På www.operairebild.dk kan du købe 
billetter og printe dem ud hjemme 
hos dig selv.

Forplejning
Du er meget velkommen til selv at tage 
madkurven, den kølige hvidvin og andre 
drikkevarer med til Opera i Rebild og 
nyde musikken sammen med familie, 
venner og naboer.
Madkurve kan bestilles hos flere lokale 
spisesteder – se nærmere på
www.operairebild.dk – og der vil være 
mulighed for at købe drikkevarer på 
pladsen.

Borde, stole m.m.
Der er mulighed for selv at medbringe 
campingbord, stole m.m..  
Stole kan lejes på pladsen for 20 kr.

Storskærm
Også i år vil der være storskærm ved 
scenen.

Parkering
Der er gode parkeringspladser i  
umiddelbar nærhed af koncertpladsen. 
Handicappede kan ved henvendelse til 
p-vagterne aå adgang til at køre helt 
frem til pladsen samt få hjælp til  
transport. Parkering: 20 kr.
Pladsen er åben for publikum
fra søndag kl. 9.30

Toiletter
Der er veludstyrede toiletvogne,  
også med handicapadgang, på pladsen

Kontakt
Rebildporten/VisitRebild
telefon 99 88 90 00
mail: info@visitrebild.dk

Læs mere om
koncerten påoperairebild.dk

Preben Kristensen er vært i det grønne, hvor han 
vil lede publikum gennem uddrag fra Don Qui-
chotte, Carmen, La Boheme, Cosi fan Tutte, Phan-
tom of the Opera og Hoffmanns Eventyr.
Tag madkurven med og nyd frokosten i de grønne 
bakker. Solisterne Viktoria Vizin, Yana Kleyn,  
Louise Fribo og Lars Møller sørger sammen med 
dirigenten Peter Robinson for opera i topklasse 
hele eftermiddagen.
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Open-air operakoncerten er tilbage i de 
naturskønne Rebild Bakker. Opbakningen 
til arrangementet har slået det fast som en 
tradition – og godt det samme, for Opera 
i Rebild er et storslået arrangement med 
musik på højeste niveau. Som altid er det 
Aalborg Symfoniorkester og Den Jyske Opera 
der sammen med danske og internationale 
solister fylder bakkerne den anden søndag 
i august.
En af arrangementets styrker er, foruden 
selve musikken, den oplagte mulighed for 
at familie og venner bruger en hel efter-
middag sammen om madkurven i smukke 
omgivelser.

Bohemer og Fantaster
Dette års tema favner alle med trang til at 
skille sig ud. Bohemer har en afslappet livs-
stil og føler sig ikke bundet af samfundets 
normer og regler. Puccinis opera La Bohème 
handler netop om fire sådanne frie sjæle: 
En filosof, en musiker, en kunstmaler og en 
digter. 
Don Quichotte er en naiv og romantisk rid-
der, som finder mod til at være anderledes 
og holde fast i sine ideer midt i ulykkelig 
kærlighed til den skønne Dulcinea. Han 
lever i en fantasiverden, hvor han udkæm-
per slag mod vindmøller og lover en drøm-
meø væk til sin ven, Sancho Panza.
Sammen med uddrag af Phantom of the 
Opera, Cosi fan Tutte, Carmen og Hoff-
manns Eventyr bliver ’Bohemer og Fan-
taster’ en kærlig tegning af fritænkere og 
mønsterbrydere i operaens verden. Sang- 
solisterne vil gøre deres. Kom og oplev  
sopranen Yana Kleyn, sopranen Louise Fribo, 
mezzosopranen Viktoria Vizin og den dan-
ske baryton Lars Møller, som vil fylde Rebild 
Bakker med sang på absolut internationalt 
niveau. 

Bag scenen
Bag arrangementet står et utraditionelt 
men stærkt samarbejde mellem professio-
nelle musikere og sangere, amatører fra det 
lokale musikliv samt frivillige fra det lokale 
foreningsliv – samlet i foreningen Opera 
i Rebild. Foreningen består af En Opera, 
idrætsforeningen Frem i Skørping samt 
Rebild Turistforening, som i det praktiske 
arbejde med planlægning og afvikling af 
det store arrangement får hjælp fra med-
lemmer af Skørping Sangforening og Rebild 
Musikforening.
Opera i Rebild fejrede sit 10 års jubilæum i 
2011 og har dermed bevist sin levedygtig-
hed som et godt eksempel på, hvordan et 
utraditionelt samarbejde mellem amatører 
og professionelle kan bidrage til kulturen 
med et markant arrangement af national 
interesse. 
Velkommen til Opera i Rebild 2014. Læs 
mere om koncerten på hjemmesiden ope-
rairebild.dk.

SOLISTERNE

Yana Kleyn, sopran
Yana Kleyn begyndte sin sangkarriere som Leonora i Trubaduren, Mimì i La 
Bohème og Tatjana i Eugene Onegin. Alle på Benedetta Enterprise Theatre 
i Moskva. Siden har hun sunget i hele Skandinavien med pragtfulde roller 
som Liù, Michaëla og Leonora. Senest har hun i marts måned sunget sin 
rolledebut som Donna Anna på Den Kongelige Opera i Stockholm. 
I efteråret 2014 kan Yana Kleyn opleves i sin signaturrolle som Mimì på 
Den Jyske Opera og senere i samme rolle i Stockholm.

Viktoria Vizin, mezzosopran
Viktoria Vizin er en internationalt eftertragtet mezzo-sopran, som har sin 
gang i operahuse som The Metropolitan Opera, Covent Garden og Wiener 
Staatsoper. 
Den ungarske sangerinde har i de sidste to sæsoner taget hul på et spæn-
dende dramatisk repertoire. Det indbefattede blandt andet roller som 
Charlotte i Werther, The Composer i Strauss’ Ariadne auf Naxos , Phèdre 
i Hyppolite et Aricie og store biroller i Nibelungens Ring. I 2013 sang hun 
også sin opførelse nummer 100 som Carmen og havde verdenspremiere 
ved ’International Kodaly Festival’ som sanger og manuskriptforfatter i so-
loforestillingen The Witch. 
Viktoria Vizin arbejder i øjeblikket på endnu en ny musikdramatisk forestil-
ling og kan derudover opleves sidst i august 2014 i Århus som Dulcinea i 
Don Quichotte.

Louise Fribo, sopran 
Louise Fribo er en alsidig kunstner – sangerinde, skuespiller og tidligere 
danser, der mestrer en bred vifte af dramatiske udtryk. Efter endt uddan-
nelse i England fik hun som 21-årig sit gennembrud i Danmark og har 
siden udtrykt sig i mange forskellige sammenhænge. Dette indbefatter 
intet mindre end 700 forestillinger af CATS, optræden på Salzburg Festi-
val, filmproduktion med Lars Von Trier, fire CD-indspilninger og skuespil 
overfor John Malkovich.
I de seneste år har hun som operasanger hovedsageligt optrådt i europæi-
ske operahuse med roller som Nattens Dronning i Tryllefløjten, Zerbinetta i 
Ariadne auf Naxos og Ariel i The Tempest. Ikke mindst kan nævnes hendes 
flot anmeldte og Reumert-belønnede Olympia i Hoffmanns Eventyr på Det 
Kongelige Teater.
Louise Fribo fortsætter sin turne med Malkovich i stykket The Infernal 
Comedy, samtidig med at hun synger Sophie i Rosenkavaleren i Lübeck og 
Messias med DR’s sinfonietta.

Lars Møller, baryton
Allerede som studerende på Operaakademiet debuterede Lars Møller på 
Den Kongelige Opera som Dr. Falke i Flagermusen. Her vendte han senere 
tilbage som en meget rost Papageno i Tryllefløjten. 
Lars Møller har været medlem af solistensemblet på Nationaltheater 
Mannheim siden 2007 i roller som Eugen Onegin, Figaro, Marcello, Eisen-
stein og grev Almaviva. Han har optrådt som gæstesolist i operahuse i hele 
Europa og som oratoriesolist i blandt andet Mozarts og Faurés Reqiuer, 
Bachs juleoratorium og Händels Messias. Lars Møller har vundet adskillige 
priser og udmærkelser. 
I Mannheim er Lars Møller i år engageret til Carmen, La Traviata, Tryllefløj-
ten og mange flere. I marts gæstede han Den Jyske Opera som Enrico i 
Lucia di Lammermoor.

Et kendt ansigt
Når musikken fylder Rebild Bakker den 10. august bliver programmet li-
gesom sidste år bundet sammen af den folkekære skuespiller, sanger og 
komiker Preben Kristensen. Prebens hjerte for sang og dramatik gør ham 
til en oplagt konferencier for Opera i Rebild. 

Et festligt krydderi
Prinsens Musikkorps gæster også Opera i Rebild på denne skønne søndag. 
Prinsens er et af Forsvarets 3 musikkorps – de øvrige er Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps i København og Slesvigske Musikkorps i Haderslev. 
Prinsens har øvefaciliteter i Musikhuset på Skive Kaserne. Et smukt og 
funktionelt hus, der blev bygget til korpset i 2001.

Mekoprint
Rebild Musikpris sponsoreres i år af Støvring-virksomheden Mekoprint. 
Prisen uddeles til en sanger eller musiker, som har vist særligt talent for 
den klassiske musik. 
Hvem der får hæderen, chancen og beløbet på kr. 15.000,- afsløres på 
dagen, hvor der selvfølgelig også bliver lejlighed til at høre prismodtage-
ren. Se de tidligere modtagere på hjemmesiden operairebild.dk.
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