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5. maj 
2019 
kl. 10.00 

Varighed 
4t 55m

10. marts. 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 21m

16. juni 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 09m

7. april 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
2t 35m

RICHARD WAGNER Valkyrien

FRANCIS POULENC Karmeliternes dialoger

GEORGES BIZET Carmen

GAETANO DONIZETTI Regimentets datter

En voldsom storm raser. Siegmund, der er på flugt fra sine fjen-
der, søger tilflugt i et hus, der er bygget op omkring stammen af 
en mægtig ask. Der bor Sieglinde, der er gift med den brutale 
Hunding. Sieglinde er ikke klar over, at den sårede og udmattede 
fremmede er hendes egen bror. Mens hun tager sig af ham, 
opstår der sympati mellem de to. Hunding vender tilbage og på 
trods af sin mistillid til den fremmede, tilbyder han ham nattely. 
Siegmund opgiver sit navn som Wehwalt, søn af Wolfe, og efter 
nogen tøven fortæller han sin historie.

Solister: 
Brunnhilde: Christine Goerke • Sieglinde: Eva-Maria Westbroek

Den unge soldat, Don José, har i sinde at gifte sig med Micaëla, 
en pige fra hans hjemby. Men da han møder den sensuelle og 
stærkt uafhængige Carmen, ofrer han alt for at være sammen 
med hende. Carmen bliver imidlertid træt af Don José og for- 
elsker sig i tyrefægteren, Escamillo. Ude af stand til at accep-
tere, at hun går fra ham, opsporer Don José Carmen og dræber 
hende.

Solister: 
Carmen: Clementine Margaine
Michaela: Aleksandra Kurzak

I begyndelsen af den franske revolution er Blanche de la Force 
tilsluttet Karmeliter-ordenen. Selvom klostrets strenge regler 
giver hende en følelse af sikkerhed, fortsætter hendes frygt
fortsat inden for murene, især efter at hun er vidne til moderens 
traumatiske dødsfald. Da ordenen undertrykkes under revolu-
tionen, sværger søstrene på, at de er villige til at dø en martyrs 
død for deres tro.

Solister: 
Blanche de la Force: Isabel Leonard • Mme Lidoine: Adrianne Pieczonka

Marie blev som baby fundet på en slagmark og blev opfattet 
af hele det 21. regiment som deres ”datter”. Hendes plejefar 
Sulpice besluttede, at hun skulle gifte sig med en af soldaterne
fra regimentet, men da Marie falder for en tyroler, ser det ud 
som om, hun måske skal vælge mellem sin familie og ægte 
kærlighed.

Solister: 
Marie: Pretty Yende
Marquise of Berkenfeld: Stephanie Blythe
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Verdens bedste operaer 
på det store lærred 
i teknisk top kvalitet!



2. dec 
2018 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 22m

3. februar 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 07m

13. januar 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
2t 52m

24. februar 
2019 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 33m

GIACCOMO PUCCINI Pigen fra Vesten GUISEPPE VERDI La Traviata

NICO MUHLY Marnie FRANCESCO CILKIA Adriane Lecouvreur

Minnie er ejer af den lokale bar i en hård og fattig by. Her 
handler hver dag om overlevelse og om at finde lykken på 
trods af livets modgang. Midt i det barske liv i den lille by, 
klarer Minnie sig ved at skabe lidt kulør på tilværelsen med 
sit lille åndehul overfor de udmattede arbejdere.
Men Minnies oase er truet, da hun bliver forelsket i en forbryder 
på flugt og skal kæmpe for sin kærlighed og chancen for at 
starte et nyt liv med sin kærlighed ved sin side.

Solister:  
Minnie: Eva-Maria West Broek 
Dick Johnson: Jonas Kaufmann

La Traviata handler om den prostituerede Violetta, der 
forelsker sig i Alfredo og ønsker at skabe sig en ny tilværelse 
med ham. Men det vil ødelægge Alfredos familie, og alt 
ender tragisk. Handlingen udspiller sig i Paris og omegn i 
det 19. århundrede.

Solister:  
Violetta Valery: Diana Damrau
Alfredo Germont: Juan Diego Florez

En ung kvinde lyver, snyder og stjæler på sin vej gennem livet. 
Hun drives af en tvang, hun hverken kan kontrollere eller forstå. 
En velhavende mand fanger hende og presser hende til at
gifte sig med ham. Vil sandheden om hendes fortid sende hende 
i fængsel eller sætte hende fri?

Solister:  
Marnie: Isabel Leonard
Mrs. Rutland: Janis Kelly

Librettoen, der er henlagt til Paris i 1730, handler om Adrienne 
Lecouvreur, en berømt fransk skuespillerinde fra Comédie-
Française. Hun havde en kærlighedsaffære med grev Moritz af
Sachsen, men blev ifølge rygtet forgiftet af sin rivalinde, hertug-
inden af Bouillon.

Solister:  
Adriana: Anna Netrebko
The Principessa: Anita Rachvelish

OperaBio • OperaBio • OperaBio • OperaBio • OperaBio • OperaBio • OperaBio • OperaBio 

11. nov. 
2018 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 36m

25. nov 
2018 
kl. 11.00 

Varighed 
3t 04m

GUISEPPE VERDI Aida

CAMILLE SAINT-SAËNS Samson&Dalila

Handlingen udspiller sig i Egypten. Egypten og Etiopien er 
i krig. Aida og Radames forelsker sig i hinanden. Radames 
kommer uforvarende til at afsløre militære hemmeligheder 
for Aidas far, som er kongen af Etiopien. Radames bliver 
grebet i forræderiet og dømt til døden. Radames kan slippe 
for dødsstrafen, hvis han dropper sin kærlighed til Aida, men   
det nægter han, og det hele ender grumt med, at Aida og 
Radames bliver begravet levende i en krypt.

Solister:  
Aida: Anna Netrebko
Amneris: Anita Rachvelish

Operaen er baseret på fortællingen fra det Gamle Testamente 
i Bibelen om den jødiske helt Samson og filisterkvinden Dalila. 
Dalila var Samsons kæreste og blev af filistrene, der havde en 
langvarig konflikt med jøderne, overtalt til at lokke hemmelig-
heden bag Samsons styrke ud af ham. Samsons styrke sad i 
hans hår ifølge et løfte til Gud, og da filistrene fik dette at vide, 
fik de en tjener til at klippe håret af ham. Dette skaffede for en 
tid filistrene et overtag i konflikten.

Solister: Dalila: Elina Garanca • Samson: Roberto Alagna

Til alle forestillinger serveres der pizza og 1 glas vin. Er der flere pauser, serveres der også kaffe/te og småkager.


