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Operaen foregår påskedag i en siciliansk landsby. 
Her har bonden Turiddu forført og derpå forladt 
den arme Santuzza til fordel for sin ekskæreste 
Lola (som nu er gift med Alfio). Santuzza tigger 
Turiddu om at komme tilbage til hende, men han 
nægter – og hun fortæller Alfio om Turiddu og 
Lola. Operaen ender tragisk med, at Alfio slår Tu-
riddu ihjel. 

Intermezzoet er et af de største orkesterhits. Det 
bliver spillet, mens vi ser landsbyens torv, og mu-
sikken er smægtende og billedskøn. Melodien er 
baseret på en salme, tidligere i operaen, og musik-

ken foregriber den kommende tragedie.

”Ave Maria” fra Cavalleria Rusticana 

Faktisk har vi snydt lidt med beskrivelsen, for 
denne arie er faktisk slet ikke med i Cavalleria Ru-
sticana. Den er i stedet skrevet over det orkeste-
rintermezzo, som vi netop har hørt, hvortil man 
har føjet teksten fra ”Ave Maria”. Og hvis stykket 
var smukt i orkesterversionen, så er det jo endnu 
mere blændende, når sopranens smukke stemme 
lægger sig oven på orkestrets klange. 

Catalani (1854-1893):
 ”Ebben? Ne andrò lontana” fra La Wally

La Wally er skrevet over en uhyre populær ”Hei-
matroman”, altså en hjemstavnsroman, fra Tyrol. 
I ”Ebben? Ne andrò lontana” (”Nuvel, jeg vil rejse 
langt bort”) siger den frihedselskende heltinde 
Wally farvel til sin smukke tyrolske hjemegn – hel-
lere det end at gifte sig med en, hun ikke elsker. 
Bonusinfo til det danske publikum: Denne arie hed 
faktisk oprindeligt ”Grønlandsk sang”, før kompo-
nisten besluttede, at musikken da passede lige så 
godt til Alperne og satte den ind i La Wally. 

Dvorak (1841-1904): 
Dvorák: Karnevalsouverture

En ouverture er jo normalt begyndelsen på noget 
andet. Men Dvorák skrev rent faktisk sin Karneval-
souverture som en del af en trilogi af ouverturer 
med hvert sit tema: naturen, livet og kærligheden. 
Karnevalsouverturen skal symbolisere livet, og der 
er da også masser af spræl og livslyst i musikken. 
Ifølge komponisten illustrerer musikken ”den en-
somme, eftertænksomme vandrer, der hen under 
aften når byen, hvor et karneval er i fuldt sving. 
Overalt kan man høre de fuldtonende instru-
menter, blandet med glædesråb og munterheden 
blandt folk, der lader deres følelser få frit løb i 
sang og dansemelodier.” Karnevallets spektakel 
høres i begyndelsen og slutningen af ouverturen, 
mens den eftertænksomme vandrer gengives i 
violin- og engelskhornsoloen midtvejs. 

Programnoter
Verdi (1813-1901):
Ouverture fra Luisa Miller

Vi lægger ud i Verdi-land. Ikke med en af hans mest 
kendt operaer, og faktisk ville Verdi først slet ikke 
skrive den. Han havde en aftale med et operahus 
om at skrive et værk til dem, men han forsøgte at 
sno sig ud af forpligtelsen. Der var imidlertid in-
gen kære mor, og derfor bad han librettisten om 
at skrive ”et kort drama med masser af fængende 
begivenheder, action og først og fremmest følel-
se”. Det må siges at lykkes – hvilket man kan høre 
allerede i ouverturen, der veksler mellem intense, 
storladne øjeblikke og intime små soloer.

”Tu puniscimi... à brani o perfido”  
fra Luisa Miller

Den unge Luisa er forelsket i Rodolfo, som hun ikke 
kan få. Den onde grev Wurm vil nemlig også have 
hende og har derfor fængslet hendes far. Hvis 
ikke Luisa siger ja til Wurm, vil greven henrette 
hendes far. I ”Tu puniscimi…” er hun fortvivlet over, 
at Wurm vil tvinge hende til at skrive under på, at 
hun slet ikke elsker Rodolfo. Hun bliver imidlertid 
tvunget til at skrive under, og i ”À brani, a brani, o 
perfido” hører vi hendes hjertekval over have und-

sagt sin elskede.

”Tacea la notte placida … di tale amor”  
fra Il trovatore 

I denne arie afslører vores heltinde Leonora over 
for sin tjener Ines, at hun hørte nogen, der sang 
serenader for hende i haven. Men da hun går ud 
for at se, hvem troubadouren er, finder hun ud af, 
at det faktisk er en ridder i sort rustning, som hun 
engang kronede til vinder af en turnering. Hun fal-
der lynhurtigt for ham, og arien er eftertænksom 
og inderlig. I den efterfølgende caballetta får san-
geren langt flere udfordringer, når hun folder alle 
sine koloratur-evner ud og erklærer, at hun kun 
vil leve for ridderen – og hvis hun ikke kan leve for 
ham, vil hun dø for ham.

Mascagni (1863-1945):
Intermezzo fra Cavalleria Rusticana

Cavalleria Rusticana er måske ikke en opera, som 
kan stå alene. Det er ikke, fordi den ikke er god, 
men nærmere fordi den er så kort! Derfor bliver 
den altid spillet sammen med en anden opera (ofte 
Leoncavallos Bajadser). Operaen blev til, fordi 
Mascagni hørte om en konkurrence om at skrive 
den bedste enakter – og som sagt, så gjort. Han 
vandt, og resten er historie. 

”Rusalkas sang til månen” fra Rusalka

Operaverdenen er fuld af ulykkelig kærlighed! Et af 
de smukkeste eksempler på det er ”Rusalkas sang 
til månen” – selvom alt endnu er godt på dette 
tidspunkt i operaen. Havfruen Rusalka bønfalder 
månen om at skinne for hendes elskede, som hun 
ikke kan få. Hun har nemlig forelsket sig i en men-
neskeprins. Handlingen kender alle danskere – den 
har nemlig det samme udgangspunkt som i H. C. 
Andersens ”Den lille havfrue”. 

Puccini (1858-1924): 
”Donde lieta usci” fra La Bohème

La Bohème er måske operaen over dem alle. Den 
handler om de unge, håbefulde kunstnere, der 
lever i armod – og den deraf følgende sygdom. 
Tuberkulose blev romantiseret i samtiden, men 
den gjorde det af med rigtig mange, især fattige, 
mennesker. La Bohème var en usædvanlig opera, 
eftersom den både fejrede de kunstnere, som el-
lers blev betragtet som udskud, og udstillede de 
pauvre boligforhold blandt underklassen. I ”Donde 
lieta usci” siger Mimi farvel til sin elskede Rodolfo. 
Hun ved, at hun er syg, og at tuberkulosen vil gøre 
det af med hende. Arien er hjerteskærende i al 
sin enkelhed, når Mimi fortæller, hvad der skal ske 
med hendes ejendele, når hun er død. 

Intermezzo fra Manon Lescaut

Puccini var i den modsatte situation af Verdi: Han 
ville gerne skrive en opera, men forlæggeren men-
te bestemt ikke, at historien om Manon Lescaut 
skulle blive til opera. Igen, altså. for det var der 
allerede andre, der havde gjort. Puccini holdt imid-
lertid fast: ”Manon er en heltinde, jeg tror på, og 
derfor kan hun ikke undgå at vinde offentlighedens 
hjerte. Hvorfor skulle der ikke være to operaer om 
Manon? En kvinde som Manon kan have mere end 
én elsker.” Det var en god beslutning, for operaen 
blev Puccinis første store succes. 

”In quelle trine morbide”  
fra Manon Lescaut

Denne arie kommer midt i operaen. Manon har 
forladt sin elsker igen og fundet en anden. Han 
er imidlertid både gammel og ond, fortæller hun i 
denne arie. Manon keder sig gudsjammerligt i hans 
selskab og drømmer sig tilbage til sin unge el-
sker – og det er det, hun synger om her, indfølt og 
indtrængende. Præcis, som Puccini ville have det: 
”Massenet, en anden komponist, der også havde 
skrevet en opera om Manon Lescaut, føler det 
som en franskmand, med pomade og menuetter. 

Jeg føler det som italiener, med desperat passion.” 

”Un bel dì, vedremo” fra Madama Butterfly

Man kan ikke beskylde aftenens program for at 
mangle højdepunkter. Men alligevel er ”Un bel di 
Vedremo” noget særligt. ”En skønne dag vil vi se” 
synger den purunge Cio-Cio San (det er hende, 
der også kaldes Butterfly). Hun synger om sin 
elskede Pinkerton. Humlen ved det er bare, at vi 
– både publikum og faktisk alle andre i operaen – 
ved, at Pinkerton er en slambert af den allermest 
usympatiske slags. Han har muntret sig med den 
unge pige, giftet sig med hende og derefter for-
ladt hende. Nu drømmer Butterfly så om den dag, 
hvor Pinkerton kommer tilbage til hende: En fane 
af røg i horisonten vil signalere et hvidt skib, der 
sejler ind i Nagasakis havn og bringer Butterflys 
elskede mand tilbage til hende. Hun vil beskedent 
vente på ham, og han vil kalde hende ”min lille 
orangeblomst”, når de genforenes. Behøver vi at 
afsløre, at det ikke går sådan? Pinkerton vender 
ganske vist tilbage, men han har giftet sig med en 
anden i mellemtiden, og Butterfly tager sit eget liv. 
Den vished gør blot ”Un bel di, vedremo” så meget 
desto mere hjerteskærende.



Program
Giuseppe Verdi 

Ouverture fra Luisa Miller (1849)

”Tu puniscimi... à brani o perfido” 
 fra Luisa Miller

”Tacea la notte placida … di tale amor” 
 fra Trubaduren (1853)

Pietro Mascagni

Intermezzo og ”Ave Maria” fra Cavalleria Ru-
sticana (1890)

Alfredo Catalani

”Ebben? Ne andro lontana” fra La Wally (1892)

Pause

Antonín Dvorák 

Karnevalsoverture (1891)

”Rusalkas sang til månen” fra Rusalka (1901)

Giacomo Puccini

”Donde lieta usci” fra La Bohème (1896)

Intermezzo fra Manon Lescaut (1889-92)

”In quelle trine morbide” fra Manon Lescaut

”Un bel dì, vedremo”  
 fra Madama Butterfly (1904)

Biografier
Domingo Hindoyan

Domingo Hindoyan er dirigent for Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra og ledende gæstedirigent 
for Polish National Radio Symphony Orchestra 
og en de mest spændende og hyldede dirigenter i 
dag. 

Domingo Hindoyans strålende karriere som diri-
gent indbefatter anerkendte ensembler og orke-
stre som Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
Orchestre National de France, Royal Philharmonic 
Orchestra i London, Philharmonia Orchestra, 
Dresdner Philharmonie, New Japan Philharmonic 
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande og 
Simón Bolívar Symphony Orchestra og mange fle-
re. 

Igen i 2021/22 dirigerer Hindoyan de bedste or-
kestre i verden bl.a. på Metropolitan Opera i New 
York, Staatsoper i Berlin, Dresden Semperoper, 
Teatro Real Madrid og Liceu Opera Barcelona.

Domingo Hindoyan er født i Caracas, Venezuela, 
og bor nu i Schweiz sammen med sin ægtefælle, 
Sonya Yoncheva.

Sonya Yoncheva 

Sonya Yoncheva er en superstjerne. Hun synger på 
verdens mest navnkundige scener, herunder Me-
tropolitan-operaen i New York, Royal Opera House 
i London, La Scala i Milano og Wiener Staatsoper. 

Hun har også et usædvanligt omfattende repertoi-
re. Hendes stemme strækker sig således helt fra 
de smukke barokoperaer af Händel og Purcell over 
elegante Mozart til de store højdramatiske roller 
af Verdi og Puccini. Hun synger roller som Gilda i 
Rigoletto, Mimì i La Bohème, Violetta i La Traviata, 
Norma og Tosca i operaerne af samme navn og 
Dido i Dido og Aeneas. 

Sonya Yoncheva var den første kvinde til at vinde 
den store Operalia-konkurrence i 2010, og der-
efter tog hendes karriere fart og få år senere, 
optrådte hun på de helt store scener. Hvis hun 
ser bekendt ud, er der en god grund til det: På en 
enkelt sæson sang hun hovedrollen i hele tre af 
Metropolitan-operaens biograf-transmitterede 
forestillinger. 

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester blev grundlagt i 1935 og 
har til huse i Musikhuset Aarhus, hvor orkestret 
råder over sit helt eget koncertsted den pris-
belønnede Symfonisk sal. Orkestret består af 
66 fastansatte musikere med chefdirigent Marc 
Soustrot i spidsen og den legendariske Leif Seger-
stam som æresdirigent. 

Orkestret tiltrækker sit store og forskelligartede 
publikum gennem ugentlige abonnementskoncer-
ter, familiekoncerter, kammerkoncerter og samar-
bejdskoncerter med festivaler og spillesteder, bl.a. 
Musikhuset, Smukfest, Spot Festival og Aarhus 
Festuge. Aarhus Symfoniorkester er desuden fast 
medspiller ved Den Jyske Operas årlige produkti-
oner i det østjyske og har en betragtelig indspil-
ningsvirksomhed af både nykomponerede danske 
værker og det mere klassiske repertoire. 

Orkestret varetager en social og kulturel funktion 
for byen, med særlige koncerter for udsatte bor-
gere samt mere end 100 skolekoncerter om året. I 
2018 lancerede orkestret Musikkens Børn – et nyt 
ambitiøst familieprojekt, der henvender sig til før-
skolebørn og deres forældre.
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Stor tak til 
Det Obelske Familiefond
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