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íslenski Niflungahnngurinn í Norræna húsinu.
Næstkomandí laugardag, 13. mars, verður enn á ný myndbandssýning á vegum 

félagsins í Norræna húsinu og hefst hún kl. 13. 00. Nýr myndvarpi hefur nú verið 
tekinn í notkun í húsinu og veröur þaö mjög til bóta.

Aö þessu sinni verðursýnd upptaka Ríkissjónvarpsins af sýningu Listahátíðar 1994 
á styttri gerö Niflungahringsins í Pjóöleikhúsinu. Sýningin var meöal stærstu 
verkefna ListahátíÖar frá upphafi og unnin í samvinnu viö Pjóðleikhúsiö, íslensku 
óperuna og Sinfóníuhl jómsveit íslands. Hugmyndina aö hinni styttu gerÖ Hringsins 
átti Wolfgang Wagner og hafði hann einnig listræna yfirumsjón bæði með sjálfri 
styttingunni svo og öllum öðrum undirbúningi. Lögö var áhersla á að fá sem flesta 
íslenska listamenn að sýningunni og voru eingöngu hljómsveitarstjórinn, Alfred 
Walter, og þrír aðalsöngvararnir í hlutverkum Sigurðar Fáfnisbana, Brynhildar og 
Óðins sótt utan aö. Leikstjórn var í höndum Pórhildar Porleifsdóttur og svi ðs- og 
búningahönnun annaöist Sigurjón Jóhannsson.

Pað vargrunnforsenda hjá Wolfgang Wagner að styttingin yrði "sýnileg“, að bnotum 
þeim sem valin væru yrði ekki skeytt saman þannig að úr yrði "nýtt verk”. Á milli 
brota skyldi koma sögumaður/menn, sem vörpuðu ljósi á pað sem upp á vantaði í 
texta og framvindu. Porsteinn Gylfason samdi þennan texta og fékk um það 
frjálsar hendur, hverjum hann legöi textann í munn. Útkoman varð afar skemmtileg 
og átti stóran þátt í hve vel sýningin lukkaðist. Porsteinn þýddi einnig allan textann, 
sem sunginn var og birtist hann í efnisskrá sýningarinnar en var einnig notaöur sem 
skjátexti,bæöi í Pjóðleikhúsinu sem og í sjónvarpssýningunni.

A undan sýningunni nú á laugardagmun Porsteinn halda stutt erindi um vinnusínaað 
verkefninu.
AÖgangurer aö venju ókeypis og velkomið aö taka með sér gesti.

Wagner og Völsungar.
Aðalfundurfélagsins var haldinn 13. febrúar sl. Par bar helst til tíöinda aö greint 

var frá því að Mál og menning hafa fallist á að gefa út bók dr. Árna Björnssonar 
um bein og óbein áhrif íslenskra fornbókmennta á verk Richards Wagner, einkum 
Niflungahringinn. Bókin,sem í augnablikinu ber vinnuheitiö Wagner og Völsungar 
mun væntanlega koma út nú í haust. Pessi tíðindi eru mikið fagnaðarefni.

Parsifal um páskana.
Sýning félagsins á Parsifal nú umpáskana verðurað þessu sinni ekki á föstudaginn 

langa, heldur laugardaginn fyrir páska, 3. apríl, í Norrœna húsinu og hefst kl. 13. Aö 
þessu sinni verður sýnd kvikmynd Hans-Jurgens Syberberg af Parsifal frá árinu 
1982.

Bréfi þessu fylgir skýrsla formanns frá aöalfundi og gíróseðill til greiðslu 
félagsgialda. Vinsamlegast greiðið viö fyrstuhentugleika.


