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Parsifal í Norræna húsinu laugardaginn 3. apríl.
Það hefur skapast sú hefð hjá Richard Wagnerfélaginu að sýna Parsifal á páskunum. 

Hingað til hafa sýningarnar verið á föstudaginn langa, en nú verður brugðið frá þeirri 
venju og sýnt í staðinn á laugardaginn fyrir páska. Að þessu sinni verður sýnd 
kvikmynd Hans-Jurgens Svberberg af Parsifal frá árinu 1982. Sjón er sögu ríkari 
og verða ekki höfð mörg orð um myndina, en í kynningu er vitnað í gagnrýni þar sem 
segir hvorki meira né minna: Syberberg's PARSIFAL represents one genius coming to 
grips with an older genius to create a new work of art. Parsifal er sunginn af Reiner 
Goldberg, Amfortas af Wolfgang Schoene, Gurnemanz af Robert Lloyd, Klingsor af Aage 
Haugland og Kundry af Yvonne Minton, en leikarar fara með hlutverkin á skerminum 
að undanteknum Robert Lloyd. Kvikmyndin tekur 255 mínútur í flutningi og hefst 
sýningin klukkan 13. Sungið er á þýsku en enskur skjátexti. Allir velkomnir!

Starf félagsins á vetri komandi.
Ánæstastarfsári er m.a. fyrirhugað að sýna uppfærslu Metropolitan í New York á 

Niflungahringnum af myndbandi í Norræna húsinu. Sérstök áhersla verður lögð á aö 
kynna óperurnar út frá notkun Wagners á íslenskum fornbókmenntum, en nú styttist í 
þaðaðrannsóknir Árna Björnssonar á þessu viðfangsefni birtist á prenti. AÖdáendur 
Niflungahringsins geta því farið að hlakka til að kynnast nýjum Hringuppsetningum, 
og ekki bara af myndbandi, heldur einnig á fjölunum. Árið 2000 verður nýr 
Niflungahringur frumsýndur í Bayreuth og standa vonir til að fá nokkra miða þar 
fyrir félagsmenn. Auk þess verður allur Hringurinn sýndur í Helsinki (sjá neðar).

í tengslum við árshátíð félagsins 25. september nk. mun Stephan Jöris frá Bayreuth 
halda fyrirlestur með skyggnimyndum um Wolfganq Wagner og störf hans í Bayreuth 
sem yfirmaður hátíðarinnar, leikstjóri og leikmyndahönnuður. Wolfgang Wagner 
verður áttræöur á árinu, en hann hefur sýnt okkur íslendingum mikinn áhuga og 
velvild allt frá því að hann tók að sér listræna yfirumsjón með hinni djörfu 
uppsetningu á styttum Niflungahring á Listahátíð 1994, sem hann átti hugmyndina að.

Píanóleikarinn Stefan Mickisch hefur lýst áhuga á að koma í heimsókn, en hann hefur 
getið sér gott orð fyrir flutning sinn á píanóútsetningum og umritunum á verkum 
Wagners, bæði sínum eigin útsetningum og annarra tónskálda. Mickisch hefur nú tekið 
við hlutverki hins þekkta Erichs Rappl sem um áratugi hefur á Bayreuthhátíðinni 
haldið morgunfyrirlestra með píanódæmum um óperu dagsins. Vonast er til að af 
heimsókn Mickisch verði fljótlega upp úr næstu áramótum.

Niflunqahringurinn í Helsinki í iúní árið 2000
Finnar hafa verið að safna 1 Niflungahring í nýja óperuhúsinu í Helsinki og munu 

sýna alla fjórar óperurnar tvisvar árið 2000, í maí og júní. Finnska Wagnerfélagið 
hefur nú sent út hvatningarbréf (sjá bakhlið) til Wagneraðdáenda að fjölmenna á 
sýningarnar 7. - 1 5. júní og í framhaldi af því höfum við lagt inn pöntun um 20 miða 
á sýningarnar. Þeir sem áhuga hafa, gefi sig fram við formann eða aðra stjórnarmenn.

!! Gíróseðlar til greiðslu félagsgialda hafa verið sendir út. Gialddagi er 6. apríl!!



Nif lunq.a_h.ri.nqurinn í Helsinki og Wagnerbing í Berlín í iúní árið 2000 
Finnar hafa verið að safna í Niflungahring í nýja óperuhúsinu í Helsinki og munu 

sýna alla fjórar óperurnar tvisvar árið 2000, í maí og júní. Finnska Wagnerfélagið 
hefur nú sent út hvatningarbréf til Wagneraðdáenda að fjölmenna á sýningarnar 7. - 
1 5. júní og í framhaldi af því höfum við lagt inn pöntun um 20 Hringmiða. Fljótlega 
verður Ijóst hvort miðarnir fást og því brýnt að beir sem áhuga hafa tilkvnni sig nú 
begar til formanns eða annarra stiórnarmeðlima. Miði á allan Hringinn í Helsinki mun 
kosta 2000 finnsk mörk. Leikstjóri er hinn frægi Götz Friedrich, en Leif Segerstam 
hljómsveitarstjóri.

Dagana á undan Hringnum í Helsinki verður haldið hið árlega þing Alþjóðasamtaka 
Wagnerfélaga, nánar tiltekið dagana 1.-4. júní. Á meðfylgjandi blaði er dagskrá 
þingsins. Hægt er að fá eyðublöð til að tilkynna þátttöku- hjá formanni.

Ekki er víst að margir eigi leið til Hawai um áramótin, en okkur hefur borist kynning 
á glænýrri Tristansýningu þar í byrjun janúar, og mun það að öllum líkindum verða 
fyrsta Wagnerfrumsýning nýrrar aldar. Nánari upplýsingar hjá formanni.

Myndbandssvningar í Norræna húsinu 30. október og 4. desember,
Eins og sagt var frá í vor er fyrirhugað að sýna uppfærslu Metropolitan í New York á 

Niflungahringnum af myndbandi í Norræna húsinu á komandi vetri. Sérstök áhersla 
verður lögð á að kynna verkið með hliðsjón af notkun Wagners á íslenskum 
fornbókmenntum, en nú styttist í það að rannsóknir Árna Björnssonar á þessu 
viðfangsefni birtist á prenti í útgáfu Máls og Menningar. Árni hefur tekið að sér að 
hafa umsjón með sýningunum og leiða áhorfendur inn í óperurnar fjórar með 
útskýringum og tilvísunum til notkunar Wagners á frumheimildunum. Er þetta 
einstakt tækifæri fyrir íslendinga til að kynnast Niflungahringnum út frá þessum 
sjónarhóli. Uppsetning Metropolitan óperunnar er tiltölulega hefðbundin, leikstjóri er 
Otto Schenk og hljómsveitarstjóri James Levine. Byrjað verður á því að sýna 
Rheingold 30. október kl.l 4, en Walkure 4. desember, tímasetning kynnt síðar. í 
febrúar og mars verða svo sýningar á Siegfried og Götterdámmerung.

Wolfgang Wagner áttræður,
í tilefni af 80 ára afmæli Wolfgangs Wagner 30. ágúst sl. færði félagið honum að 

gjöf Ijósprentun af Konungsbók Eddukvæða, Codex Regius. Hér var um að ræða eitt af 
þeim eintökum, sem gefið var út á 75 ára afmæli Háskóla íslands árið 1986, og var 
bókin fallega innbundin í skinn. Þessa bók tókst að útvega fyrir milligöngu Ólafs 
Ragnarssonar, forstjóra Vöku-Helgafell. Hafa Wolfgang og kona hans Gudrun beðið 
fyrir bestu kveðjur og þakklæti, en þau hafa margsinnis sýnt íslendingum mikinn 
hlýhug, sem ekki síst hefur komið fram í einstakri fyrirgreiðslu hátíðarinnar í 
sambandi við miðapantanir.

Félagsgiöld,
Nokkrir félagsmenn eiga ógreidd félagsgjöld og fá sendar ítrekanir með þessu bréfi. 

Athygli skal vakin á því að þeir félagar sem ekki greiða félagsgjald tvö ár í röð falla 
sjálfkrafa út af félagaskrá.

Með kærri kveðju og ósk um gott samstarf og ánægjulega samveru í vetur 
F.h. Richard Wagner félagsins.

Sei


