
Kære medlem af Rotary E-Club One of Denmark m.fl. 

  

Vil du med til Verdis opera Rigoletto i august under åben himmel i Opera Hedeland? 

Rigoletto, som er en af verdens mest populære operaer, spiller i dagene 6., 13. og 14. august kl. 20 på 
amfiteatret i Hedeland Naturpark (i trekantsområdet Høje-Taastrup, Greve, Roskilde). 

Vi har igen i år fået stillet et særligt link - http://www.ticketmaster.dk/oh/rotary - til rådighed, og biletter 
købt via dette link giver e-klubben et afkast på 10 procent af billetprisen til Rotary Internationals kampagne 
imod polio. 

Det er e-klubbens projektudvalg, der er ansvarlig for at få overført de 10 procent til Rotary Foundation. 

Der er i e-klubben forslag om, at interesserede klubmedlemmer, gerne med familie og andre gæster, 
mødes til premieren altså den 6. august, til fællesspisning (medbragt mad eller bestilt via Opera Hedelands 
hjemmeside), i området med borde og bænke. 

Området omkring amfiteatret åbnes for publikum allerede kl. 17:00. 

Opera Hedelands adresse er Tranemosevej 8, 2640 Hedehusene, og så er det jo vores klubkammerat Claus 
Lynge, der er direktør og operachef på stedet. 

Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene og danner hvert år i august ramme om 
en stor operaopsætning. Forestillingen i 2020, det var Rigoletto, måtte aflyses på grund af 
coronapandemien. 

Amfiteatret har nummererede pladser og komfortable, polstrede stole. 

Opsætningen af forestillingen hører til de kortere versioner med en effektiv spilletid på 2 timer og 15 
minutter. Undervejs er der en 15 minutters pause. 

Bilister både hjælpes på plads på det store parkeringsområde ved ankomsten og får en udstrakt arm til at 
komme fra området. 

Kontakt til Opera Hedeland: e-mail info@operahedeland.dk, telefon 30 70 46 16, 
hjemmeside: http://www.operahedeland.dk 

Kontakt til e-klubbens projektudvalg ved formand Haagen på mailen haagencumlet@gmail.com eller 
mobilen 24429939. 

Vil du vide mere om Hedeland Naturpark, der jo er anlagt i et kæmpestort tidligere grusgravsområde, kan 
du finde det her: http://hedeland.dk/om-hedeland.html 

VÆR OBS PÅ, AT DER EFTER DE MARKANTE LEMPELSER I CORONARESTRIKTIONERNE KAN VÆRE ’RUN’ PÅ 
BILLETTERNE TIL RIGOLETTO. SÅ SKYND DIG. 

(Billetter fra 2020 er gyldige til 2021 uden ombytning, fremgår det af Opera Hedelands hjemmeside). 
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