Kære medlemmer og venner!

Januar 2019

Det bliver nok aldrig for sent at ønske hinanden noget godt. Derfor iler vi med at ønske jer alle et
rigtig godt 2019, både privat men også i hyggeligt samvær i DØS. Vi har i hvert fald i bestyrelsen lagt
hovederne i blød for at forberede nogle gode aftener i de næste måneder. Vi håber, I også i år vil
bakke op om vores gamle forening. Vi glæder os i hvert fald til at se jer igen.

Vi har valgt at vise en film om Wolfgang Amadeus Mozart, en gammel
klassiker fra 1955 med en af Østrigs mest beundrede skuespillere på den
tid, Oskar Werner, i rollen som Mozart. Flere skelsættende begivenheder
skete for Østrig i de år. Statstraktaten var blevet underskrevet i maj 1955,
Wiener Staatsoper var blevet genåbnet i november, og i 1956 ventede
fejringen af 200 året for Mozarts fødsel. Filminstruktøren Karl Hartl havde
allerede i 1942 instrueret en anden film om Mozart, men midt i 1950’erne
kunne han lave film i farver. Filmen fortæller om Mozarts sidste år. Den
bygger ikke på den skrøne, at hofkapelmesteren Antonio Salieri skulle have
myrdet Mozart, som Peter Schaffers skuespil ”Amadeus” er bygget over eller Milos Formans film
af samme navn. Filmen, vi viser, var i sin tid nomineret til ”De gyldne Palmer 1956”.
Mandag, den 25. februar 2019 - kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 4
Bindende tilmelding allersenest mandag den 18. februar 2019.
Pris for medlemmer:
Pris for ikke-medlemmer:

Kr. 120,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 90,- (1 stk. smørrebrød)
Kr. 140,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 110,- (1 stk. smørrebrød)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag, den 14. marts 2019 - kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 5

Den østrigske ambassadør fru Maria Rotheiser-Scotti havde faktisk sagt ja til at besøge os i marts.
Desværre var der netop på de to dage, hun havde til rådighed, ingen ledige lokaler i Valby Kulturhus. Men
hun har lovet at komme hos os i maj. Mens vi tænkte over et andet program, kom vi til at tænke på, at
det var ret længe siden, vi havde set en af de festlige operetter fra Seefestspiele Mörbisch. Vi valgte at
vise jer den festlige Gräfin Mariza af komponisten Emmerich Kalman, som blev vist i sommeren 2018. Det
var den kunstneriske leder, Peter Edelmanns første sæson. Han syntes, det var et godt valg, fordi
handlingen foregår på den ungarske puszta, som føjer sig perfekt ind i det pannoniske landskab rundt om
den fantastiske scene i søen. Endvidere stammer scenebillederne på de integrerede videovægge fra
nationalparken Neusiedlersee’s arkiv. En gigantisk violin 45 m lang og 14 m høj danner kulissen. Violinens
tekniske finesser og dens ”indre liv” overraskede publikum. Koreografen Johanna Bodor kommer fra
statsoperaen i Budapest og har således nærmest czardas i blodet.

Pris for medlemmer:
Pris for ikke-medlemmer:

Kr. 120,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 90,- (1 stk. smørrebrød)
Kr. 140,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 110,- (1 stk. smørrebrød)

Bindende tilmelding allersenest torsdag den 7. marts 2019.

GENERALFORSAMLING

Fredag den 26. april 2019 - kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 5
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Evt. valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Valg til bestyrelsen samt 1 eller 2 suppleanter.
- Hanne og Torben Bruun er på valg. De er begge villige til genvalg.
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
8. Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen
i hænde inden tirsdag den 26. marts 2019.
I september 2019 vil hundredåret for de første wienerbørns ankomst til Danmark blive fejret både i Wien
og København. Vi tager lidt forskud på markeringen med et lille foredrag efter den formelle del af
generalforsamlingen. Foredraget vil bygge på glimt fra Sigurd Jacobsens bog ”Wienerbørn i
Landflygtighed”. Hanne Bruun vil stå for det.
Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, men vil man deltage i spisningen, må vi bede om
betaling. Se nedenfor.
Grundet påskedagene og bestillingen i cafeen må vi bede om bindende tilmelding senest onsdag den
17. april.
Pris for medlemmer:
Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød), kr. 50,- (1 stk. smørrebrød)
Pris for eventuelle ikke-medlemmer: Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 70,- (1 stk. smørrebrød)

WIENERBØRN
Den 16. september 1919 kom det første tog til Danmark med udsultede, syge og svage wienerbørn fra det
udhungrede Wien. De skulle hjælpes på fode af danske familier, som havde åbnet deres hjem for dem.
Som nævnt tidligere vil 100 året blive markeret såvel i Wien som København. Hvis nogen af jer skulle være
i Wien i september, bør I sætte kryds i kalenderen den 16. september. I København vil det være en god
idé at reservere dagene 21. og 22. september. Hvad der skal ske disse dage, er ikke endeligt fastlagt endnu,
men vi har fået løfte om at få det endelige program tilsendt, så snart det foreligger. Så hører I nærmere.

Det er os en stor glæde at kunne meddele, at ambassadøren har vist
os den venlighed at finde tid i sin kalender til et besøg i Dansk-Østrigsk
Selskab torsdag den 23. maj 2019. Vi kan selvfølgelig være så uheldige,
at der kommer officielt besøg på ambassaden, men skulle det ske, har
vi tænkt over en plan B. Vi ser frem til en spændende aften. Vi håber,
I vil komme rigtig mange til dette særlige besøg. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen. I denne specielle anledning ville vi blive meget glade for
en forhåndstilmelding, så vi i god tid kunne have mulighed for at danne os et overblik over
deltagerantallet.
Endelig tilmelding skal være os i hænde senest onsdag den 15. maj.

Torsdag den 23. maj 2019 - kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 4
Pris for medlemmer:
Pris for ikke-medlemmer:

Kr. 120,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 90,- (1 stk. smørrebrød)
Kr. 140,- (2 stk. smørrebrød) - kr. 110,- (1 stk. smørrebrød)

Tilmelding til alle arrangementerne kan ske således:
1) Telefonisk på: nr. 24 62 45 99 (telefonsvarer)
2) Elektronisk på: annelisedittmer@gmail.com BEMÆRK: ny e-mailadresse
Eventuelle afbud skal ske på samme måde. 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.
Medlemspriser gælder også for medlemmer af Österreichischer Klub og Dansk-Tysk Selskab.
BEMÆRK, at det er muligt at betale direkte for deltagelse i møderne på Dansk-Østrigsk Selskabs
konto i NORDEA reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536. Det er også muligt at betale via Mobile
Pay til telefon 23391936. Ved begge indbetalingsmåder angives deltagernavn og arrangementet,
der betales for.

KONTINGENT
Det er tid for kontingent for 2019. Kontingentet er uændret 150 kr. for enkeltmedlemmer og 235
kr. for par. Vi er helt afhængige af jeres kontingent for at kunne have mulighed for at arrangere
nogle gode aftener. Vi håber derfor, at I vil indbetale pengene snarest belejligt. Det kan som altid
foregå til vores konto i NORDEA reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536 men også via Mobile Pay
til tlf. nr. 23391936, mærket navn og kontingent 2019.
Såvel indbetaling for mødedeltagelse som kontingentindbetaling kan naturligvis – som hidtil –
altid finde sted ved møderne.
De venligste hilsener og på gensyn

DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB
på bestyrelsens vegne
Hanne Bruun

