OPERA og BALLET 2017/18 i
Vi kan igen tilbyde en række forestillinger indenfor musik og teater.

I denne sæson har vi fået nye forbindelser, så vi også kan tilbyde opera og ballet
fra Sidney og London.
Som tidligere år trækkes der ved hver forestilling lod om en CD med relevans til
dagens forestilling.
På hjemmesiden www.snurretoppen.net under OPERA vil vi løbende igennem
sæsonen lægge orientering om de kommende forestillinger.
I denne sæson har vi henlagt 3 forestillinger kl. 15, på en lørdag og 2 søndage.
Vi håber, det vil falde i god jord.
PRISER:

Alle forestillinger koster 150 kr incl. et glas vin i pausen.
OPERA MENU:

Opera i
Snurretoppen
2017-18

Også i år kan man til alle aftenforestillinger bestille en teaterplatte/
teateranretning.
Der er 2 størrelser til 65 og 85. kr
Anretningerne skal bestilles i god tid hos ANETTES MAD på telefon 21910568
Vi også opmærksom på, at STEVNS TEATERFORENING tilbyder en operaforestilling, der også er velegnet til mindre børn.
Denne forestilling MØRKEBARNET - en poetisk gyser-opera vises
d. 10. feb. kl. 14 på Erikstrup scenen.
Billetter købes hos Stevns Teaterforening.
Venlig hilsen
Operagruppen i MØDESTEDET SNURRETOPPEN.

Billetbestilling

Det er fortsat muligt at bestille billetter på SNURRETOPPENS telefon i den almindelige åbningstid på tlf. 56 50 33 56, men det er langt bedre og lettere at bestille/
købe billetter via vores hjemmeside www.snurretoppen.net, hvor forestillingerne er
lagt ind.
Ved at købe hjemmefra og selv printe billetten ud undgår man at stå i kø, når man
kommer til forestillingen.
Kun billetter til fuld pris kan købes på nettet, men alle kan bestilles og derefter afregnes ved kassen, når billetterne afhentes.
Bemærk: Vipkort og andre af biografens rabatordninger kan ikke anvendes.
VIP-kortejere får 20 kr. i rabat.

Algade 32, 4660 Store Heddinge

Se mere på
www.snurretoppen.net

Opera program
efterår 2017
Man. 25. sep. kl. 19.30
Verdi:

Opera

Nabucco Opéra Royal de Wallonie i Liege.

Opera program
forår 2018
Man. 22. jan.. kl. 19.30
Wagner:

Med vel nok operahistoriens berømteste kor ”Va pensiero,
sull’ ali dorate” (fangekoret), der fik status som politisk
manifest i et splittet Italien og kaldt ”Den anden fædrelandssang”. Ligeledes på baggrund af operaen blev
”Viva Verdi” et politisk kampråb, det vil sige:
Leve Victor Emanuel, konge af Italien. Denne udgave er
med barytonen Leo Nucci som Nabucco.
Tirs. d. 24. okt. kl. 20.00

Verdi:

Semperoper, Dresden

I denne opera debuterede Anna Netrebko og Piotr Beczala,
begge i Wagnerroller. Anna Netrebkos debut som Elsa var
en af de store forventede musikalske begivenheder i 2015:
"Sopranen sang en frodig, modent lydende Elsa med ubestridelige bel canto skygger, helt hjemme i Wagners romantiske univers.” Om Piotr Beczała sagde kirtikerne:
”Denne var næsten perfekt i titelrollen”.

Maskeballet

Gran Teatre del Liceu, Barcelona.
Tirs. d. 13. feb. kl. 19.30

Léo Delibes:

Opera

Rigoletto

Sidney-operaen

Siden premieren i Venedig i 1851 har Rigoletto været en af
de mest elskede operaer. Drivkraften i Verdis gribende
drama Rigoletto er frustrationer, ung kærlighed og skæbnesvanger hævn. Operaen fortæller den tragiske historie
om den pukkelryggede hofnar Rigoletto, der kæmper for at
skærme sin elskede datter fra virkelighedens skuffelser og
sorger. De gode intentioner slår dog grueligt fejl.
Ballet

Nøddeknækkeren

Wiener Statsopera

Ethvert barn bør se Nøddeknækkeren mindst én gang. Og
denne nye Nøddeknækker fra Wien-statsoperaen er ikke
noget dårligt valg.
Flotte kostumer, officersuniformer og store kjoler fra det
19. århundrede. Soldaterne er talrige, og der er husarer på
heste. Særligt charmerende er alle børnene. Der er snesevis af dem i balsalsscenen.

Ballet

Coppélia

The Australian Ballet

Coppélia er historien om en vaks ung pige, Swanilda og
hendes forlovede Franz, en smuk mekanisk dukke
Coppélia og dukkemageren Dr. Coppelius. Franz forelsker
sig i dukken, som han tror er dukkemagerens datter.
Swanilda ser Franz kysse Coppélia, men opdager at hun er
en dukke. Hun forklæder sig som dukken og træder ind i
Dr. Coppelius' magiske univers for at vinde Franz tilbage.

Et værk som vakte vrede og blev forbudt af censuren og
som tvang komponist og librettist til at foretage ændringer.

Lør. d. 16. dec. kl. 15.00
Tjajkovskij:

Lohrengrin

Opera - Live
På Gran Teatre del Liceu, Barcelona oplever vi den store
polske tenor Piotr Beczala og sopranen Ekaterina Metlova
i dette elegante spil om jalousi, konspirationer, lidenskaber, hævn og til sidst tilgivelse i dette mesterværk af Verdi.

Søn. d. 12. nov. kl. 15.00
Verdi:

Opera

Søn. 25. marts kl. 15.00
Rossini:

Opera

Barberen i Sevilla

English National Opera

Der er kærlighed i luften i Sevilla. Der er også begær, bedrag og nogle skumle planer – og først og fremmest en
glad barber, som med lidt lune og lidt held nok skal sørge
for, at alle forviklinger bliver løst, og de elskende får hinanden til slut. Rossini var en af sin tids mest populære
komponister, ikke mindst på grund af en perlerække af
letgenkendelige melodier, som folk kunne nynne med på.

Billetprisen er 150 kr. inkl. 1 glas vin i pausen, samt deltagelse i aftenens lodtrækning.

