August 2017
Kære medlemmer og venner af Østrig!
Forhåbentlig har I alle haft en god sommertid, trods det noget omskiftelige vejr. Vi i bestyrelsen har
været i tænkeboks og håber, arrangementerne vil kunne interessere jer. Vi glæder os i hvert fald til at
se jer igen.

Ved det første arrangement viser vi en optagelse fra Theater an der Wien af ”Elisabeth”, en meget
spændende musical af Michael Kunze (forfatter og dramatiker m.m.) og Sylvester Levay (pianist,
komponist og dirigent). Langt over 8 millioner tilskuere i hele verden har set denne succesfulde
tysksprogede musical. Internationale kritikere roste den i høje toner som den første dramamusical og
det engelske tidsskrift ”the European” kaldte den ”genfødslen af det europæiske musikteater”.
”Elisabeth” fortæller historien om en moderne kvinde, der er ”dømt” til at være kejserinde, og som
sætter sig til modværge i bestræbelsen for at beskytte sin personlighed. Dette musikalske drama
kommer således tæt på virkeligheden uden dog at være helt realistisk. Særligt de imaginære figurer
som den forføreriske død og fortælleren i skikkelse af attentatmanden Lucheni gør denne musical til
en uforglemmelig oplevelse.
Mandag den 9. oktober kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 1 – Bemærk venligst lokalenummer
Pris for medlemmer:
Kr. 105,- (2 stk. smørrebrød) kr. 80,- (1 stk. smørrebrød)
Pris for ikke-medlemmer:
Kr. 125,- (2 stk. smørrebrød), kr. 100,- (1 stk. smørrebrød)
Bindende tilmelding allersenest mandag den 2. oktober
I må meget gerne indbetale til foreningens konto Nordea, når I tilmelder jer.
Reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536. Angiv navn, antal og 9/10.
Betaling kan naturligvis stadig finde sted på selve aftenen.
Fredag den 27. oktober kl. 19:30

K.U.K.S. Gallafestival i Københavns Rådhushal
Det kan stadig væk nås. Der henvises til tidligere skrivelse, som for en ordens skyld vedhæftes.
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ØSTRIGSK AFTEN i restaurant ”FAR TIL 4” i Gilleleje
Lørdag den 28. oktober kl. 17:00
Restauranten ”Far til 4” i Gilleleje afholder hvert efterår en østrigsk aften. I 2016 var vi nogle, der
havde et par hyggelige timer med god og velsmagende østrigsk inspireret mad. På forespørgsel om
det var noget, vi skulle gentage, var der flere, der viste interesse. Derfor sætter vi turen på
programmet igen i år. Menuen består af gullaschsuppe med hjemmebagt brød og wienerschnitzel
à la Far til 4 samt Apfelstrudel. Med et lille tilskud fra DØS kan denne menu i år fås for kr. 200,00
pr. person ekskl. drikkevarer.
Restauranten har adresse på Alfavej 21, Havnen, 3250 Gilleleje. Uden bil kan transporten foregå
med regionaltog til Helsingør og derfra med Lokalbanen mod Hillerød. (Lokalbanen har station
lige uden for DSB’s station.) Det er også muligt at benytte S-tog til Hillerød og derfra Lokalbanen
mod Helsingør. - Afhængigt af antal tilmeldte, kan vi muligvis arrangere transport fra København
til Gilleleje i privatbiler. Under alle omstændigheder vil vi sørge for transport mellem Gilleleje
station og restauranten.
De af jer, der kunne have lyst til at opleve eller genopleve denne lidt anderledes aften, bedes – af
hensyn til restauranten - meget hurtigt og SENEST lørdag den 30. september tilmelde jer. –
Samtlige tilmeldte vil efterfølgende blive kontaktet med nærmere detaljer.
Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Nordea: reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536
samtidig med tilmeldingen. Angiv navn, antal og 28/10.
Vi arbejder på flere arrangementer til jer, men aftalerne er endnu ikke faldet på plads, så I må have
tålmodighed indtil videre. Dog bedes I notere jer, at der vil blive et arrangement onsdag den 15.
november og mandag den 11. december. Så snart brikkerne er faldet på plads, vil I høre fra os
igen.
Tilmelding til arrangementerne i Dansk-Østrigsk Selskab kan ske på følgende måder:
1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,
2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 24 62 45 99
3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk
Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding). Vi beder om, at eventuelle afbud meddeles
så tidligt som muligt, allersenest kl. 08:00 på dagen for arrangementet.
Alle tilmeldinger er som nævnt bindende. Dersom foreningen ikke har modtaget noget afbud
rettidigt, vil kassereren være nødt til at fremsende en opkrævning for prisen for det pågældende
arrangement.
For god ordens skyld omtaler vi parkeringsmulighederne ved Valby Kulturhus igen
Der er forholdsvis gode parkeringsmuligheder. Om aftenen er der gratis og tidsubegrænsede
parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og
Toftegårds Plads. Indkørsel til parkeringspladserne på Toftegårds Plads sker fra Gl. Køge Landevej.
Med venlig hilsen og på gensyn

DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB
på bestyrelsen vegne

Hanne Bruun
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