


Operaboxen

CD 1

RUGGERO LEONCAVALLO:  12. Klockkören ur Pajazzo

PIETRO MASCAGNI:  16. Mamma, quel vino ur På Sicilien

De italienska tonsättarna Leoncavallos och Mascagnis korta operor Pajazzo och På Sicilien ges nästan alltid tillsammans. 

De är också de första renodlade exemplen på den kortlivade italienska verismen, som skildrar händelser och personer 
ur vardagslivet utan romantisk skönmålning. 1890 vann Mascagnis På Sicilien första pris i en operatävling för enaktare 
medan Leoncavallos korta tvåaktare Pajazzo uruppfördes två år senare. Båda utspelar sig på den italienska landsbygden, 
där sträng religion och moral skapar frustration och tragedi. 

När det resande teatersällskapet i Pajazzo bjudit in byborna till kvällens föreställning, ringer kyrkklockorna och alla beger 
sig till kyrkan. Så kom! Ding dong ljuder klockans sång. Klockkören är färgad av syditaliensk melodik. 

Samma folkmusikaliska inspiration finns i Mascagnis På Sicilien där den med Lola otrogne Turiddu tar avsked av sin mor 
Lucia och ber henne ta hand om hans maka Santuzza när han är död. Han vet att Lolas make Alfio skall döda honom.

AMILCARE PONCHIELLI:  13. Cielo e mar ur La Gioconda

Även om han räknas till en av den italienska verismens föregångare finns mycket av den franska grand opéra-stilen 
kvar i hans verk. Ponchiellis La Gioconda och Verdis Aida (CD 1 spår 2 och CD 2 spår 11) är ”överlevande” italienska s 
k opera-ballo, storslagna dramatiska operor med mäktiga köravsnitt och balett. Timmarnas dans ur La Gioconda är en 
av Ponchiellis ”hits” liksom tenorarian Cielo e mar – Himmel och hav, som Enzo sjunger ombord på en båt i lagunen i 
väntan på sin förbjudna kärlek Laura.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK:  14. Ombre larve ur Alceste

Om inte Gluck funnits skulle operakonstens utveckling sett annorlunda ut. Han var delvis samtida med Mozart, född i 
Tyskland men utbildad inom den neapolitanska operatraditionen i Wien, vilket hans tidiga operor vittnar om. Åren kring 
Mozarts födelse (1756) började Gluck sin stora operareformering. Orfeus och Euridike från 1762 är en milstolpe. Texten 
blir viktig och ackompanjerade recitativ, arior och körer får samma dignitet i en dramatisk enhet. Fem år senare kom 
hans Alceste i Wien med en skriven programförklaring att musikens sanna uppgift var att tjäna dramat ”för att förstärka 
dess känslouttryck och det intressanta i dess situationer utan att avbryta handlingen eller förstöra den genom onyttig och 
onödig utsmyckning”. Följaktligen har Alcestes aria Ombre larve inget da capo-avsnitt för enbart bravursång, när Alceste 
uttalar sin skräck och sorg inför sitt val att istället för sin make gå ner i Underjorden och därmed också lämna sina barn. 

GEORGES BIZET:  15. Mellanaktsmusik ”Gryning i bergen” ur Carmen

Två textförfattare, Halévy och Meilhac, bidrog till att Mérimées novell om den fängslade Don Josés Carmen-berättelse 
skulle få Bizets opera att bli den mest spelade operan i världen. Med fransk talad dialog och en realistisk handling förlagd 
till Sevilla, där en kvinna, zigenerskan Carmen, utmanar alla genom sin starka självständighet och drift att följa sin vilja 
och passion oberoende av vad som händer. Rökande tobaksarbeterskor på scenen och Carmens erotiska framtoning 
blev för mycket för premiärpubliken som ändå ”kittlades” av den verklighetstrogna skildringen och av den rytmiska och 
eldiga musiken som också fick en lyrisk, romantisk karaktär i scenerna med den oskyldiga bondflickan Micaëla.

Mellanaktsmusiken till smugglarakten är en ren programmusikalisk skildring av hur gryningen smyger sig in i bergen.
(Ur Carmen även CD 2 spår 2).



Operaboxen CD 1 

RICHARD WAGNER1.  (1813-1883) Uvertyr  
till Die Meistersinger von Nürnberg – Mästersångarna i Nürnberg (1868) 
Polska Radions Symfoniorkester. Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.550498) 

GIUSEPPE VERDI2.  (1813-1901) Ritorna vincitor! – Vänd hem med segerns krans!  
Aidas aria i akt I scen 1 ur Aida (1871) 
Maria Dragoni, sopran. Irlands Nationella Symfoniorkester. Dirigent Rico Saccani 
(från Naxos 8.660033) 

GIUSEPPE VERDI3.   Di quella pira l’orendo foco – Skyhögt mot himlen lågorna flamma 
Manricos aria (stretta) och Leonora i akt III scen 2 ur Il trovatore – Trubaduren (1853)  
Maurizio Frusoni, tenor. Daniela Longhi, sopran. Jozef Mukk, tenor (i inledningen). Budapests Festivalkör. 
Ungerska Statsoperans Orkester. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.660023) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 4. (1756-1791) Come scoglio – Liksom klippan 
Fiordiligis aria i akt I ur Così fan tutte K 588 (1790) 
Johanna Borowska, sopran. Capella Istropolitana (Bratislava). Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.660008) 

JULES MASSENET 5. (1842-1912) Meditation  
Symfoniskt intermezzo i akt II efter scen 1 ur Thaïs (1894) 
János Selmeczi, violin. Camerata Transylvanica. Dirigent György Selmeczi 
(från Naxos 8.553509) 

GIACOMO PUCCINI 6. (1858-1924) Sola, perduta, abbandonata – Ensam, vilse, övergiven 
Manons aria i akt IV ur Manon Lescaut (1893) 
Miriam Gauci, sopran. BRT Filharmoniska Orkester (Bryssel). Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660019) 

GAETANO DONIZETTI 7. (1797-1848) Una furtiva lagrima – En förstulen tår 
Nemorinos aria i akt II ur L’elisir d’amore – Kärleksdrycken (1832) 
Vincenzo La Scola, tenor. Ungerska Statsoperans Orkester. Dirigent Pier Giorgio Morandi 
(från Naxos 8.660045) 

GIUSEPPE VERDI 8. Follie!... Sempre libera – Galenskap!... Lös och ledig skall jag leva 
Violettas aria i akt I ur La traviata – Den vilseförda (1853) 
Monika Krause, sopran. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660011) 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD9.  (1897-1957) Glück, das mir verblieb… – Lycka, som jag ägde... 
Mariettas aria i akt I ur Die tote Stadt – Den döda staden (1920) 
Katarina Dalayman, sopran. Kungliga Hovkapellet (Kungliga Operan, Stockholm). Dirigent Leif Segerstam 
(från Naxos 8.660060) 
 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART10.  Dies Bildnis ist bezaubernd schön – Du sköna underbara bild 
Taminos aria i akt I scen 1 ur Die Zauberflöte – Trollflöjten K 620 (1791) 
Herbert Lippert, tenor. Failoni Orkestern (Budapest). Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660030) 

GIOACCHINO ROSSINI 11. (1792-1868) Nacqui all’ affanno e al pianto – Länge i prövningens stunder jag tyst fick 
lida min smälek 
Askungens (Angelinas) aria i Akt II scen 3 ur La Cenerentola – Askungen (1817) 
Ewa Podles, mezzosopran. Ungerska Statsoperans Kör och Orkester. Dirigent Pier Giorgio Morandi 
(från Naxos 8.553543) 

RUGGERO LEONCAVALLO12.  (1858-1919) Andiam!... Din, Don, suona vespero – Så kom! Ding dong ljuder 
klockans sång 
”Klockkören” i akt I, scen 1 ur Pagliacci – Pajazzo (1892) 
Slovakiska Filharmonins kör. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660021) 

AMILCARE PONCHIELLI 13. (1834-1886) Cielo e mar – Himmel och hav 
Enzos aria i akt II ur La Gioconda (1876) 
Thomas Harper, tenor. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.554065) 

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK14.  (1714-1787) Ombre, larve, compagne di morte – Skuggor, spöken, 
dödens följeslagare 
Alcestes aria i akt I scen 5 ur Alceste (1767) 
Teresa Ringholz, sopran. Drottningholmsteaterns Orkester. Dirigent Arnold Östman 
(från Naxos 8.660066) 

GEORGES BIZET15.  (1838-1875) Mellanaktsmusik ”Gryning i bergen” 
Inledning akt III ur Carmen (1875) 
Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660005) 

PIETRO MASCAGNI16.  (1863-1945) Mamma, quel vino è generoso – Mor, för mycket drack jag av vinet 
Turiddus aria ur Cavalleria rusticana – På Sicilien (1890) 
Thomas Harper, tenor. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.554065)
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RICHARD WAGNER:  1. Uvertyr till Mästersångarna i Nürnberg 
 
Richard Wagners Mästersångarna i Nürnberg från 1868 är en i alla avseenden stor opera till tonsättarens egen text som 
handlar om en sångartävling i 1500-talets Nürnberg. Det är Wagners enda komiska verk men med tragiska undertoner 
i skildringen av den gamle mästersångaren, skomakaren Hans Sachs, som funnits i verkligheten. I huvudrollerna finns 
”vanliga” borgare och hantverkare och Wagners ledmotivsteknik är fullt utvecklad. I uvertyren hör man flera av de motiv 
som kännetecknar olika karaktärer och företeelser i operans handling. 

GIUSEPPE VERDI:  2. Ritorna vincitor ur Aida  3. Di quella pira (strettan) ur Trubaduren  8. Follie… Sempre libera ur 
La traviata 
 
Wagner och Verdi föddes samma år, 1813, och blev båda sin tids främsta operatonsättare. Verdi var inte som Wagner en 
nydanare vad gäller operaformen, men han utvecklade den traditionella italienska operan genom sin unika känsla för 
melodik, dramaturgi och musikalisk karaktärsteckning. Ämnen hämtade han ur kända italienska och utländska romaner 
och dramer, som omvandlades till operatexter av hans favoritlibrettister.  
 
Aida är en praktopera i fransk stil med körer och balett, beställd av den egyptiske vicekungen till invigningen av Kairos 
nya operahus 1871 och därför med egyptisk handling. Den etiopiska kungadottern Aida är slavinna hos egyptiske 
kungens dotter Amneris. Hon älskar den egyptiske härföraren Radamès och önskar i Ritorna vincitor att han ska 
återvända som segrare, trots att det betyder nederlag för hennes far och Etiopien. (Ur Aida även CD 2 spår 11). 
 
Trubaduren och La traviata hade båda premiär 1853. Trubaduren bygger på ett spanskt riddardrama. Verdi skapar 
dramatisk bravuropera, som kräver heroiska röstresurser av samtliga sångare. Strettan sjungs av tenoren Manrico innan 
han försöker rädda modern Azucena ur lågorna. Hans kärlek Leonora är förtvivlad. (Ur Trubaduren även CD 2 spår 12). 
 
La traviata är fransmannen Alexandre Dumas d.y:s roman Kameliadamen komprimerad till italiensk operatext. Den är 
Trubadurens motsats; lågmäld, fylld av vackra, känslosamma melodier i borgerlig miljö. Den prostituerade Violetta har 
mött kärleken i Alfredo men vill undvika engagemang. Sempre libre – Hon måste leva fritt, utan krav. (Ur La traviata även 
CD 2 spår 9). 

WOLFGANG AMADEUS MOZART:  4. Come scoglio ur Così fan tutte  10. Dies Bildnis ur Trollflöjten 
 
Mozart blev bara 35 år men hann under sin levnad skriva fullödig musik inom de flesta genrer. I sina operor gestaltar 
han riktiga människor och deras tankar och känslor i ett pärlband av odödliga arior, ensembler och uvertyrer. Det var 
italiensk opera som gällde i Salzburg, Wien och Prag, där de flesta av hans operor uruppfördes. Men hans sista stora 
opera, Trollflöjten, fick tysk originaltext och också talad dialog.  
 
1789 föreslog den österrikiske kejsaren ett kontroversiellt ämne till en ny Mozartopera, Così fan tutte – Så göra de alla. 
Två fästmän slår vad om att deras kvinnor är evigt trogna. De låtsas dra ut i krig, klär ut sig till oigenkännlighet och 
lyckas efter många turer förföra ”fel” fästmö. Fiordiligi framhärdar längst och sjunger om sin föresats att vara stark som 
klippan – Come scoglio. (Ur Così fan tutte även CD 2 spår 13). 
 
Trollflöjten blev Mozarts riktigt folkkära opera, uppförd under hans sista levnadsmånader 1791 på en scen i utkanten 
av Wien, dit enkla människor vallfärdade för att se och höra folkliga sånglustspel. Det är en saga med mystiska och 
dramatiska förtecken, om bl a en fågelfängare, nattens drottning, hennes ärkefiende översteprästen, en prins och en 
prinsessa, som får varandra efter diverse prövningar. Prins Tamino sjunger sin aria när han fått ett porträtt – Dies Bildnis 
– av prinsessan Pamina i sin hand. Så uttrycksfull är musiken att man kan ana Mozarts närmande till romantikens 
operakonst om han fått leva längre. (Ur Trollflöjten även CD 2 spår 7). 

JULES MASSENET:  5. Meditation ur Thaïs 
 
Nära hundra år efter Mozart var fransmannen Massenet en framgångsrik operatonsättare känd för sina lyriska och 
sentimentala melodier. De flesta av hans många operor har helt glömts bort. Werther och Manon framförs dock ofta och 
den orientaliskt färgade Thaïs bidrar med Meditation, ett intermezzo för violinsolo och orkester som nått kultstatus även 
utanför operans värld. 

GIACOMO PUCCINI:  6. Sola, perduta, abbandonata ur Manon Lescaut 
 
Massenets Manon uruppfördes i Paris 1884. Till libretto efter samma roman av Abbé Prévost skrev italienske Puccini 
nio år senare en egen opera, den första av hans många succéer. Mycket hade Puccini lärt av sina studier för Ponchielli, 
upphovsmannen till La Gioconda (spår 13), en av föregångarna till den italienska operaverismen med ursprung i bl a 
fransk naturalistisk litteratur. Puccinis operor skildrar enkla människor i deras ofta osympatiska och brutala vardagsliv. 
Den unga flickan Manon Lescaut hamnar direkt från klostret i lyxprostitution. När hon stjäl smycken för att fly med sin 
stora kärlek Des Grieux förs hon till den franska kolonin i New Orleans där Des Grieux räddar henne ur fängelset. Han 
lämnar henne i den soltorra ödemarken för att leta efter vatten. Den döende Manon känner sig ensam och övergiven. 

GAETANO DONIZETTI:  7. Una furtiva lagrima ur Kärleksdrycken 
 
Det finns två sidor av Donizetti. Den ena är opera buffans, det sprudlande italienska musikaliska lustspelets, där 
Kärleksdrycken från 1832 och Don Pasquale elva år senare utgör hans höjdpunkt och avslutning inom denna genre. I 
båda finns nämligen drag av hans andra sida, den romantiska, dramatiska och virtuosa bel canto-operan med bl a Lucia 
di Lammermoor från 1835 som exempel (CD 2 spår 14). I Kärleksdrycken står den tafatte bondpojken Nemorino för äkta 
romantik i sin aria om den förstulna tår han fäller, när han efter många förvecklingar förstår att Adina älskar honom. 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD:  9. Glück, das mir verblieb ur Die tote Stadt 
 
Till en text på belgaren Rodenbachs roman Det döda Brügge, skapade den moravisk/österrikiske tonsättaren Korngold 
sin opera Die tote Stadt 1920. Han skrev i ett slags Puccini- och Richard Strauss-inspirerad stil med mycket klang och 
färg i orkestersatsen och melodisk skönsång i en symbolistisk operahandling, som svävar mellan det medvetna och 
omedvetna. Pauls hustru Marie är död, dansösen Marietta blir för honom en reinkarnation av henne. Mest känd är den 
folkviseinspirerade enkla ”lutsång” Marietta förföriskt sjunger när Paul bjudit hem henne. En tragisk text om lyckan som 
ofta förgår när man funnit den. Korngold gjorde, efter flytt till Hollywood 1934, stor lycka som filmmusikskapare till bl a 
flera Errol Flynn-filmer.

GIOACCHINO ROSSINI:  11. Nacqui all’ affanno ur Askungen 
 
Rossini var den främste företrädaren för den italienska opera buffan under första hälften av 1800-talet. Från 1823 bodde 
han mest i Paris, där han skapade operor på löpande band, över fyrtio hann han med innan han satte punkt vid 39 års 
ålder med Wilhelm Tell, hans enda dramatiska opera i fransk ”grand (stor) opéra”-stil. Askungen kom dock till i Rom 
1817, året efter hans mest kända verk, Barberaren i Sevilla (CD 2, spår 4) och samma år som den folkliga melodramen 
Den tjuvaktiga skatan (CD 3, spår 1). Liksom Barberaren sjuder Askungen av humoristisk och ekvilibristisk skönsång, 
främst av huvudpersonen Angelina som, när hon fått sin prins och förlåtit alla, beskriver sin förvandling från piga till 
prinsessa i en aria där hon i sin triumf når koloraturkonstens högsta höjder.  
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kungens dotter Amneris. Hon älskar den egyptiske härföraren Radamès och önskar i Ritorna vincitor att han ska 
återvända som segrare, trots att det betyder nederlag för hennes far och Etiopien. (Ur Aida även CD 2 spår 11). 
 
Trubaduren och La traviata hade båda premiär 1853. Trubaduren bygger på ett spanskt riddardrama. Verdi skapar 
dramatisk bravuropera, som kräver heroiska röstresurser av samtliga sångare. Strettan sjungs av tenoren Manrico innan 
han försöker rädda modern Azucena ur lågorna. Hans kärlek Leonora är förtvivlad. (Ur Trubaduren även CD 2 spår 12). 
 
La traviata är fransmannen Alexandre Dumas d.y:s roman Kameliadamen komprimerad till italiensk operatext. Den är 
Trubadurens motsats; lågmäld, fylld av vackra, känslosamma melodier i borgerlig miljö. Den prostituerade Violetta har 
mött kärleken i Alfredo men vill undvika engagemang. Sempre libre – Hon måste leva fritt, utan krav. (Ur La traviata även 
CD 2 spår 9). 

WOLFGANG AMADEUS MOZART:  4. Come scoglio ur Così fan tutte  10. Dies Bildnis ur Trollflöjten 
 
Mozart blev bara 35 år men hann under sin levnad skriva fullödig musik inom de flesta genrer. I sina operor gestaltar 
han riktiga människor och deras tankar och känslor i ett pärlband av odödliga arior, ensembler och uvertyrer. Det var 
italiensk opera som gällde i Salzburg, Wien och Prag, där de flesta av hans operor uruppfördes. Men hans sista stora 
opera, Trollflöjten, fick tysk originaltext och också talad dialog.  
 
1789 föreslog den österrikiske kejsaren ett kontroversiellt ämne till en ny Mozartopera, Così fan tutte – Så göra de alla. 
Två fästmän slår vad om att deras kvinnor är evigt trogna. De låtsas dra ut i krig, klär ut sig till oigenkännlighet och 
lyckas efter många turer förföra ”fel” fästmö. Fiordiligi framhärdar längst och sjunger om sin föresats att vara stark som 
klippan – Come scoglio. (Ur Così fan tutte även CD 2 spår 13). 
 
Trollflöjten blev Mozarts riktigt folkkära opera, uppförd under hans sista levnadsmånader 1791 på en scen i utkanten 
av Wien, dit enkla människor vallfärdade för att se och höra folkliga sånglustspel. Det är en saga med mystiska och 
dramatiska förtecken, om bl a en fågelfängare, nattens drottning, hennes ärkefiende översteprästen, en prins och en 
prinsessa, som får varandra efter diverse prövningar. Prins Tamino sjunger sin aria när han fått ett porträtt – Dies Bildnis 
– av prinsessan Pamina i sin hand. Så uttrycksfull är musiken att man kan ana Mozarts närmande till romantikens 
operakonst om han fått leva längre. (Ur Trollflöjten även CD 2 spår 7). 

JULES MASSENET:  5. Meditation ur Thaïs 
 
Nära hundra år efter Mozart var fransmannen Massenet en framgångsrik operatonsättare känd för sina lyriska och 
sentimentala melodier. De flesta av hans många operor har helt glömts bort. Werther och Manon framförs dock ofta och 
den orientaliskt färgade Thaïs bidrar med Meditation, ett intermezzo för violinsolo och orkester som nått kultstatus även 
utanför operans värld. 

GIACOMO PUCCINI:  6. Sola, perduta, abbandonata ur Manon Lescaut 
 
Massenets Manon uruppfördes i Paris 1884. Till libretto efter samma roman av Abbé Prévost skrev italienske Puccini 
nio år senare en egen opera, den första av hans många succéer. Mycket hade Puccini lärt av sina studier för Ponchielli, 
upphovsmannen till La Gioconda (spår 13), en av föregångarna till den italienska operaverismen med ursprung i bl a 
fransk naturalistisk litteratur. Puccinis operor skildrar enkla människor i deras ofta osympatiska och brutala vardagsliv. 
Den unga flickan Manon Lescaut hamnar direkt från klostret i lyxprostitution. När hon stjäl smycken för att fly med sin 
stora kärlek Des Grieux förs hon till den franska kolonin i New Orleans där Des Grieux räddar henne ur fängelset. Han 
lämnar henne i den soltorra ödemarken för att leta efter vatten. Den döende Manon känner sig ensam och övergiven. 

GAETANO DONIZETTI:  7. Una furtiva lagrima ur Kärleksdrycken 
 
Det finns två sidor av Donizetti. Den ena är opera buffans, det sprudlande italienska musikaliska lustspelets, där 
Kärleksdrycken från 1832 och Don Pasquale elva år senare utgör hans höjdpunkt och avslutning inom denna genre. I 
båda finns nämligen drag av hans andra sida, den romantiska, dramatiska och virtuosa bel canto-operan med bl a Lucia 
di Lammermoor från 1835 som exempel (CD 2 spår 14). I Kärleksdrycken står den tafatte bondpojken Nemorino för äkta 
romantik i sin aria om den förstulna tår han fäller, när han efter många förvecklingar förstår att Adina älskar honom. 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD:  9. Glück, das mir verblieb ur Die tote Stadt 
 
Till en text på belgaren Rodenbachs roman Det döda Brügge, skapade den moravisk/österrikiske tonsättaren Korngold 
sin opera Die tote Stadt 1920. Han skrev i ett slags Puccini- och Richard Strauss-inspirerad stil med mycket klang och 
färg i orkestersatsen och melodisk skönsång i en symbolistisk operahandling, som svävar mellan det medvetna och 
omedvetna. Pauls hustru Marie är död, dansösen Marietta blir för honom en reinkarnation av henne. Mest känd är den 
folkviseinspirerade enkla ”lutsång” Marietta förföriskt sjunger när Paul bjudit hem henne. En tragisk text om lyckan som 
ofta förgår när man funnit den. Korngold gjorde, efter flytt till Hollywood 1934, stor lycka som filmmusikskapare till bl a 
flera Errol Flynn-filmer.

GIOACCHINO ROSSINI:  11. Nacqui all’ affanno ur Askungen 
 
Rossini var den främste företrädaren för den italienska opera buffan under första hälften av 1800-talet. Från 1823 bodde 
han mest i Paris, där han skapade operor på löpande band, över fyrtio hann han med innan han satte punkt vid 39 års 
ålder med Wilhelm Tell, hans enda dramatiska opera i fransk ”grand (stor) opéra”-stil. Askungen kom dock till i Rom 
1817, året efter hans mest kända verk, Barberaren i Sevilla (CD 2, spår 4) och samma år som den folkliga melodramen 
Den tjuvaktiga skatan (CD 3, spår 1). Liksom Barberaren sjuder Askungen av humoristisk och ekvilibristisk skönsång, 
främst av huvudpersonen Angelina som, när hon fått sin prins och förlåtit alla, beskriver sin förvandling från piga till 
prinsessa i en aria där hon i sin triumf når koloraturkonstens högsta höjder.  
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RUGGERO LEONCAVALLO:  12. Klockkören ur Pajazzo

PIETRO MASCAGNI:  16. Mamma, quel vino ur På Sicilien

De italienska tonsättarna Leoncavallos och Mascagnis korta operor Pajazzo och På Sicilien ges nästan alltid tillsammans. 

De är också de första renodlade exemplen på den kortlivade italienska verismen, som skildrar händelser och personer 
ur vardagslivet utan romantisk skönmålning. 1890 vann Mascagnis På Sicilien första pris i en operatävling för enaktare 
medan Leoncavallos korta tvåaktare Pajazzo uruppfördes två år senare. Båda utspelar sig på den italienska landsbygden, 
där sträng religion och moral skapar frustration och tragedi. 

När det resande teatersällskapet i Pajazzo bjudit in byborna till kvällens föreställning, ringer kyrkklockorna och alla beger 
sig till kyrkan. Så kom! Ding dong ljuder klockans sång. Klockkören är färgad av syditaliensk melodik. 

Samma folkmusikaliska inspiration finns i Mascagnis På Sicilien där den med Lola otrogne Turiddu tar avsked av sin mor 
Lucia och ber henne ta hand om hans maka Santuzza när han är död. Han vet att Lolas make Alfio skall döda honom.

AMILCARE PONCHIELLI:  13. Cielo e mar ur La Gioconda

Även om han räknas till en av den italienska verismens föregångare finns mycket av den franska grand opéra-stilen 
kvar i hans verk. Ponchiellis La Gioconda och Verdis Aida (CD 1 spår 2 och CD 2 spår 11) är ”överlevande” italienska s 
k opera-ballo, storslagna dramatiska operor med mäktiga köravsnitt och balett. Timmarnas dans ur La Gioconda är en 
av Ponchiellis ”hits” liksom tenorarian Cielo e mar – Himmel och hav, som Enzo sjunger ombord på en båt i lagunen i 
väntan på sin förbjudna kärlek Laura.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK:  14. Ombre larve ur Alceste

Om inte Gluck funnits skulle operakonstens utveckling sett annorlunda ut. Han var delvis samtida med Mozart, född i 
Tyskland men utbildad inom den neapolitanska operatraditionen i Wien, vilket hans tidiga operor vittnar om. Åren kring 
Mozarts födelse (1756) började Gluck sin stora operareformering. Orfeus och Euridike från 1762 är en milstolpe. Texten 
blir viktig och ackompanjerade recitativ, arior och körer får samma dignitet i en dramatisk enhet. Fem år senare kom 
hans Alceste i Wien med en skriven programförklaring att musikens sanna uppgift var att tjäna dramat ”för att förstärka 
dess känslouttryck och det intressanta i dess situationer utan att avbryta handlingen eller förstöra den genom onyttig och 
onödig utsmyckning”. Följaktligen har Alcestes aria Ombre larve inget da capo-avsnitt för enbart bravursång, när Alceste 
uttalar sin skräck och sorg inför sitt val att istället för sin make gå ner i Underjorden och därmed också lämna sina barn. 

GEORGES BIZET:  15. Mellanaktsmusik ”Gryning i bergen” ur Carmen

Två textförfattare, Halévy och Meilhac, bidrog till att Mérimées novell om den fängslade Don Josés Carmen-berättelse 
skulle få Bizets opera att bli den mest spelade operan i världen. Med fransk talad dialog och en realistisk handling förlagd 
till Sevilla, där en kvinna, zigenerskan Carmen, utmanar alla genom sin starka självständighet och drift att följa sin vilja 
och passion oberoende av vad som händer. Rökande tobaksarbeterskor på scenen och Carmens erotiska framtoning 
blev för mycket för premiärpubliken som ändå ”kittlades” av den verklighetstrogna skildringen och av den rytmiska och 
eldiga musiken som också fick en lyrisk, romantisk karaktär i scenerna med den oskyldiga bondflickan Micaëla.

Mellanaktsmusiken till smugglarakten är en ren programmusikalisk skildring av hur gryningen smyger sig in i bergen.
(Ur Carmen även CD 2 spår 2).
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Rigoletto kom två år före La traviata, 1851. De båda hör tillsammans med Trubaduren till den första framgångsvågen 
i Verdis operaskapande. I sin 16:e opera hade han hittat sin egen stil, sin förmåga till musikalisk karaktärs- och 
atmosfärskildring som var unik i italiensk opera. Operan innehåller många duetter och ensembler och dess få arior 
hör till operalitteraturens mest älskade. Piave skrev texten efter Victor Hugos romantiska historiedrama, som dock fick 
ändras kraftigt p g a censuren. Hovnarren Rigoletto har en enda kärlek i livet, dottern Gilda. Hans arbetsgivare Hertigen 
av Mantua vill lägga ännu en trofé till sitt kvinnogalleri och uppvaktar Gilda förklädd till studenten Gualtier Maldé. I sin 
stora aria i första akten bekänner hon sin kärlek till detta namn som trängt in i hennes hjärta, Caro nome. Och trots att 
Hertigen utnyttjar henne och är trolös mot henne offrar hon sig, när Rigoletto skall hämnas genom att döda Hertigen. 
Hon dör istället för sin kärlek.

Aida fick den franska, romantiska grand opéras alla ingredienser: dekor- och kostymprakt, mycket folk i orkestern och 
på scenen, storslagna arior, körer, balett och en dramatisk historisk handling med tonvikt på stora passioner. Att den 
tillfångatagna etiopiska prinsessan Aida och hennes fiende, den egyptiske härföraren Radamès blev förälskade i varandra 
var en olöslig situation som bara kunde sluta på ett sätt, deras gemensamma död inmurade i gravvalvet. Radamès hoppas 
dock i sin inledningsaria Celeste Aida – Himmelska Aida – att han ska lösa hennes bojor, även om han blir utnämnd till 
den egyptiska arméns nye härförare och besegrar hennes far och land. (Ur Aida även CD 1 spår 2) 

Trubadurens handling har alltid ansetts vara snårig, men om man bortser från detta är Verdis musik oerhört kraftfull och 
gripande. Även i denna Verdiopera måste de älskande dö, Leonora har lovat sig själv till greve Luna för att hennes älskade 
Manrico skall släppas ut ur fängelset. I sin ring har hon dock gift som hon tar när Manricos räddning är nära. Hellre 
döden än Luna. I D’ amor sull’ ali rosee hoppas hon a Manrico skall minnas deras kärlek och lycka. Men Manrico vill inte 
lämna henne när han förstår hennes offer och Luna avrättar honom. (Ur Trubaduren även CD 1 spår 3)

GAETANO DONIZETTI:  14. Il dolce suono ur Lucia di Lammermoor
 
Han lär ha komponerat 67 operor – Donizetti – mest känd för flera romantiska och tragiska bel cantoverk, förutom 
buffaoperorna Kärleksdrycken och Don Pasquale och den komiska operan Regementets dotter. Till operatext efter skotske 
Sir Walter Scotts populära roman ”The Bride of Lammermoor” från 1819 skapade han 1835 Lucia di Lammermoor, en 
bloddrypande historia från skotskt 1600-tal. Lucia äskar Edgar, vars släkt är fiende till hennes egen. De svär varandra evig 
trohet men motarbetas av hennes bror Henry, som förfalskar brev om Edgars otrohet. Hon lovar gifta sig med Bucklaw, 
som hon dock mördar under bröllopsfesten efter att själv ha anklagats för löftesbrott av Edgar. Lucia blir vansinnig och 
tror i sin mest kända aria att hon gifter sig med sin älskade. Hon vill träffa honom än en gång, men hinner dö och han 
stöter dolken i sitt eget hjärta.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)1.  Uvertyr 
till Le Nozze di Figaro – Figaros bröllop K 492 (1786) 
Capella Istropolitana (Bratislava). Dirigent Barry Wordsworth 
(från Naxos 8.550185) 

GEORGES BIZET (1838-1875)2.  Près des remparts de Séville – Nära vid bron i Sevilla 
Carmens Seguidilla och duett Carmen, Don José i akt I ur Carmen (1875) 
Graciela Alperyn, mezzosopran. Giorgio Lamberti, tenor. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. 
Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660005) 

GIACOMO PUCCINI (1858-1924) 3. Ch’ ella mi creda libera – Må hon tro att jag är fri 
Dick Johnsons aria i akt III ur La Fanciulla del West – Flickan från vilda västern (1910) 
Thomas Harper, tenor. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.554065) 

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)4.  Una voce poco fa – Inom mig en röst jag hör 
Rosinas aria i akt I scen 2 ur Il Barbiere di Siviglia – Barberaren i Sevilla (1816) 
Sonia Ganassi, mezzosopran. Failoniorkestern Budapest. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.660027) 

RICHARD WAGNER (1813-1883)5.  Treulich geführt, ziehet dahin – Förda i fröjd, dragen härin 
”Brudkören” i akt III ur Lohengrin (1850) 
Slovakiska Filharmoniska Kören. Slovakiska Radioorkestern. Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.550507) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)6.  Abscheulicher, wo eilst du hin?– Ha, skändlige, vart skyndar du? 
Leonores recitativ och aria i akt I scen 2 ur Fidelio (1805/1814) 
Inga Nielsen, sopran. Nicolaus Esterházy Sinfonia (Budapest). Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660070) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART7.  Prästernas marsch  
i akt II scen1 ur Die Zauberflöte – Trollflöjten K 620 (1791) 
Failoniorkestern Budapest. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660030) 

UMBERTO GIORDANO (1867-1948)8.  La mamma morta…  – Min mor dog på tröskeln till mitt rum 
Maddalenas aria i akt III ur Andrea Chénier (1896) 
Lila Larinová, sopran. Slovakiska Radioorkestern. Dirigent Johannes Wildner  
(från Naxos 8.551164) 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)9.  Förspel  
till La Traviata – Den vilseförda (1853) 
Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660011) 

GIUSEPPE VERDI10.  Gualtier Maldé… Caro nome – Gualtier Maldé… Ljuva namn  
Gildas aria i akt I scen 2 ur Rigoletto (1851) 
Alida Ferrarini, sopran. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Alexander Rahbari 
(från Naxos 8.660013) 

GIUSEPPE VERDI11.  Se quel guerrier io fossi… Celeste Aida – Om jag vore denne krigare… Himmelska Aida 
Radamès recitativ och aria i akt I scen 1 ur Aida (1871) 
Kristjan Johannsson, tenor. Irlands Nationella Symfoniorkester. Dirigent Rico Saccani 
(från Naxos 8.660033) 

GIUSEPPE VERDI12.  D’ amor sull’ ali rosee – Flygen på kärlekens vingar 
Leonoras aria i akt IV scen 1 ur Il Trovatore – Trubaduren (1853) 
Daniela Longhi, sopran. Ungerska Statsoperans Orkester. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.660023) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART13.  Un’ aura amorosa – En doft av kärlek 
Ferrandos aria i akt II scen 2 ur Così fan tutte K 588 (1790) 
John Dickie, tenor. Slovakiska Filharmoniska Orkestern. Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.660008) 

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)14.  Il dolce suono – Den ljuva klangen av hans röst 
Lucias ”vansinnesscen” i akt III scen 2 ur Lucia di Lammermoor (1835) 
Luba Orgonasova, sopran. Tjeckoslovakiska Radioorkestern. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.550605)
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WOLFGANG AMADEUS MOZART:  1. Uvertyr till Figaros bröllop  7. Prästernas marsch ur Trollflöjten
13. Un’ aura amorosa ur Così fan tutte
 
Av femton Mozartoperor är Figaros bröllop, Trollflöjten, Così fan tutte och Don Juan de mest spelade. Den ”fulländade 
komiska operan” Figaros bröllop från 1786, byggde på fransmannen Beaumarchais skådespel med samma namn, som 
skapade en smärre skandal i Paris 1781 genom att han lät komedins tjänstefolk i slottet ”ta över” och protestera mot 
herrefolkets ärevördiga rättigheter. Franska revolutionen stod för dörren! Operatexten av da Ponte, omarbetades noga för 
att finna nåd inför censuren i Wien. Den snabba Uvertyren skapar genom sina egna spirituella melodier förväntan och 
glädje inför denna intrigfyllda opera. (Ur Figaros bröllop även CD 3 spår 2 och 4).
 
Prins Tamino har i Trollflöjten fått i uppdrag av Nattens drottning att rädda hennes dotter Pamina ur översteprästen 
Sarastros våld. Tillsammans med fågelfängaren Papageno måste han avge flera prov för att komma in till henne i 
Sarastros rike, där i själva verket endast ”vänskap, försoning och kärlek” råder. I andra aktens inledning tågar Sarastros 
präster in till en långsam marsch. Mycket i Trollflöjten har frimuraranknytning eftersom Mozart och textförfattaren 
Schikaneder var ordensbröder. (Ur Trollflöjten även CD 1 spår 10) 
 
I Così fan tutte har Guglielmo och Ferrando slagit vad med Don Alfonso om att deras älskade inte ska låta sig förföras 
medan de är borta. I full förvissning om att hans fästmö Dorabella inte skall falla för hans förklädda vän Guglielmo, 
sjunger Ferrando om den lycka han känner inför en sådan trofast kärlek. Un’ aura amorosa – En fläkt av kärlek. (Ur Così 
fan tutte även CD 1 spår 4)

GEORGES BIZET:  2. Près des remparts de Séville (Seguidillan) ur Carmen
 
Don José, som flytt från Navarra på grund av ett dråp, har tagit värvning vid dragonregementet i Sevilla. Efter ett bråk i 
tobaksfabriken har man gripit Carmen, som knivskurit en arbeterska. Don José skall föra henne till arresten. Men i den 
förföriska seguidillan Près des remparts och efterföljande duett lyckas hon övertala honom att hon skall bli hans om han 
kommer till Lillas Pastias värdshus i utkanten av staden. Han löser hennes rep i smyg och hon lyckas fly. Don José skickas 
i fängelse för sin försumlighet. (Ur Carmen även CD 1 spår 15)

GIACOMO PUCCINI:  3. Ch’ ella mi creda libera e lontano ur Flickan från vilda västern
 
Frankrike, Italien, Japan, Kina och USA – Puccinis operor hämtade sitt innehåll från helt skilda länder och kulturer. Han 
lyckades också fånga känslan för varje miljö i sin musik. T o m i ett så märkligt val som västra Kalifornien, guldgrävarnas 
Cloudy Mountains, finns amerikansk folkmusik insprängd bland influenser från Richard Strauss och Debussy i Puccinis 
personliga stil. Flickan från vilda västern uruppfördes på Metropolitan Opera i New York 1910. Med snaran om halsen 
ber Dick Johnson, alias rövarhövdingen Ramerrez, guldgrävarmobben att inte berätta för hans älskade Minnie om hans 
död. Hon ska tro att han är fri och långt borta – Ch’ ella mi creda libera… Men hon lyckas rädda honom och de ger sig av 
tillsammans.

GIOACHINO ROSSINI:  4. Una voce poco fa ur Barberaren i Sevilla
 
Med Barberaren i Sevilla 1816 trädde Rossini in bland mästarna inom den italienska opera buffan. Det var den franske 
dramatikern Beaumarchais första komedi om Figaro, greve Almaviva och Rosina som lockat honom med sin farsartade 
intrig. Den andra och betydligt mera komplicerade Figaros bröllop, hade ju Mozart redan tagit hand om. Rosina är 
visserligen gamle Doktor Bartolos myndling, men han vill gärna gifta sig med henne. Hon uppvaktas dock av studenten 
Lindoro, alias greve Almaviva, som i diverse förklädnader lyckas ta sig in Bartolos hus. I arian Una voce poco fa – Inom 
mig en röst jag hör medger hon sitt gryende intresse för denne unge man, som just sjungit serenad utanför hennes fönster.

RICHARD WAGNER:  5. Treulich geführt, ziehet dahin ur Lohengrin
 
Wagner komponerade Lohengrin 1845-48 när han var hovkapellmästare i Dresden. Operan blev dock inte uppförd där 
eftersom han måste fly till vännen Liszt i Schweiz sedan han deltagit i revolutionen 1849. Som vanligt skrev han själv 
texten, som bygger på medeltida tyska hjältedikter med inslag ur nibelungensagan. Gralriddaren Lohengrin – son till 
Parsifal – räddar Elsa av Brabant och de gifter sig. Hon måste dock lova att aldrig fråga honom vad han heter och var 
han kommer ifrån, ett löfte hon senare inte kan hålla. På bröllopsnatten följs de till brudgemaket av de män och kvinnor 
som varit med på bröllopsfesten. I Treulich geführt sjunger dessa om kärleken och troheten i den s k Brudkören – populär 
bröllopsmusik än idag. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  6. Abscheulicher, wo eilst du hin? ur Fidelio
 
Åter befinner vi oss i Sevilla, i statsfängelset, där Beethovens första och enda opera Fidelio utspelar sig. Leonore klär ut 
sig till fångvaktarassistenten Fidelio för att få vara nära sin fängslade make Florestan, som arresterats på lösa grunder. 
Det hela kompliceras av att fångvakaren Roccos dotter Marcelline förälskar sig i Fidelio. Ministern, som tänker besöka 
fängelset,  anklagar i brev guvernören Pizarro för att ha straffat sina ”personliga fiender” varpå denne får bråttom att 
göra sig av med bl a Florestan. Men Leonore/Fidelio har hört hur han skall mörda maken och uttrycker i sitt recitativ 
Abscheulicher, wo eilst du hin och efterföljande valthornaria Komm Hoffnung sin förfäran över Pizarros plan. Hon prisar 
hoppet som hon aldrig överger. Till slut räddar hon också Florestan. Beethoven var inte nöjd med sin första version 
från 1805, som han helst ville kalla Leonore. Han gjorde olika omarbetningar till 1814 års version, som anses vara den 
slutgiltiga.

UMBERTO GIORDANO:  8. La mamma morta ur Andrea Chénier
 
Giordano var samtida med Leoncavallo och Mascagni och en av de italienska veristerna. Av ett tiotal operor har hans 
Andrea Chénier hållit sig kvar till våra dagar. Handlingen utspelar sig under franska revolutionen. Den bygger på verkliga 
händelser i den franske poeten Chéniers liv. Texten av populäre librettisten Luigi Illica bidrog till succén på La Scala 
i Milano 1896. Chénier försvarar revolutionens idéer, han har upplevt svälten på landsbygden och prästerskapets och 
aristokratins liv i lyx och överflöd. Han blir förälskad i den adliga Maddalena, som besvarar hans känslor. Men han sätts 
i fängelse för att han inte accepterar revolutionens terrormetoder. För att rädda honom berättar Maddalena för en av 
tribunalens medlemmar, hennes tidigare betjänt Gérard, att hennes mor dödats på tröskeln till hennes rum, La mamma 
morta. Hon erbjuder sig att byta plats med Chénier i fängelset. Gérard, som också älskar Maddalena, veknar och för 
Chéniers talan, men dödsdomen ligger fast. Maddalena lyckas muta sig in till poetens cell. De förs båda till giljotinen.

GIUSEPPE VERDI:  9. Förspel till La traviata   10. Gualtier Maldé – Caro nome ur Rigoletto   11. Celeste Aida ur Aida
12. D’ amor sull’ ali rosee ur Trubaduren

Den lungsjuka och prostituerade Violetta i La traviata, låter sig till sist ryckas med av sin äkta kärlek till Alfredo, som 
mot sin fars vilja flyttar ihop med henne ute på landet. Men fadern lyckas övertala Violetta om att detta förhållande 
även skadar Alfredos syster, som skall gifta sig adligt. Och Violetta lämnar Alfredo, som beger sig utomlands. När hon 
ligger för döden förstår fadern vad han gjort och Alfredo får veta hur hon offrat sig. De återförenas och hon dör i hans 
armar. Verdi skapade i denna nästan kammarmusikaliska opera en självständig orkestersats som i sin omsorgsfulla 
instrumentering ger sin version av operans psykologiska förlopp. Redan i det korta Förspelet finns motiv som förebådar 
handlingen. Stråkarna inleder med den stillsamma musiken från Violettas sjukbädd i sista akten, hennes kärlek till Alfred 
följer i den melodi som mest förknippas med La traviata, men under detta tema ”stör” en violinmelodi från Violettas 
hektiska liv i Paris lyxbordeller.  
 



WOLFGANG AMADEUS MOZART:  1. Uvertyr till Figaros bröllop  7. Prästernas marsch ur Trollflöjten
13. Un’ aura amorosa ur Così fan tutte
 
Av femton Mozartoperor är Figaros bröllop, Trollflöjten, Così fan tutte och Don Juan de mest spelade. Den ”fulländade 
komiska operan” Figaros bröllop från 1786, byggde på fransmannen Beaumarchais skådespel med samma namn, som 
skapade en smärre skandal i Paris 1781 genom att han lät komedins tjänstefolk i slottet ”ta över” och protestera mot 
herrefolkets ärevördiga rättigheter. Franska revolutionen stod för dörren! Operatexten av da Ponte, omarbetades noga för 
att finna nåd inför censuren i Wien. Den snabba Uvertyren skapar genom sina egna spirituella melodier förväntan och 
glädje inför denna intrigfyllda opera. (Ur Figaros bröllop även CD 3 spår 2 och 4).
 
Prins Tamino har i Trollflöjten fått i uppdrag av Nattens drottning att rädda hennes dotter Pamina ur översteprästen 
Sarastros våld. Tillsammans med fågelfängaren Papageno måste han avge flera prov för att komma in till henne i 
Sarastros rike, där i själva verket endast ”vänskap, försoning och kärlek” råder. I andra aktens inledning tågar Sarastros 
präster in till en långsam marsch. Mycket i Trollflöjten har frimuraranknytning eftersom Mozart och textförfattaren 
Schikaneder var ordensbröder. (Ur Trollflöjten även CD 1 spår 10) 
 
I Così fan tutte har Guglielmo och Ferrando slagit vad med Don Alfonso om att deras älskade inte ska låta sig förföras 
medan de är borta. I full förvissning om att hans fästmö Dorabella inte skall falla för hans förklädda vän Guglielmo, 
sjunger Ferrando om den lycka han känner inför en sådan trofast kärlek. Un’ aura amorosa – En fläkt av kärlek. (Ur Così 
fan tutte även CD 1 spår 4)

GEORGES BIZET:  2. Près des remparts de Séville (Seguidillan) ur Carmen
 
Don José, som flytt från Navarra på grund av ett dråp, har tagit värvning vid dragonregementet i Sevilla. Efter ett bråk i 
tobaksfabriken har man gripit Carmen, som knivskurit en arbeterska. Don José skall föra henne till arresten. Men i den 
förföriska seguidillan Près des remparts och efterföljande duett lyckas hon övertala honom att hon skall bli hans om han 
kommer till Lillas Pastias värdshus i utkanten av staden. Han löser hennes rep i smyg och hon lyckas fly. Don José skickas 
i fängelse för sin försumlighet. (Ur Carmen även CD 1 spår 15)

GIACOMO PUCCINI:  3. Ch’ ella mi creda libera e lontano ur Flickan från vilda västern
 
Frankrike, Italien, Japan, Kina och USA – Puccinis operor hämtade sitt innehåll från helt skilda länder och kulturer. Han 
lyckades också fånga känslan för varje miljö i sin musik. T o m i ett så märkligt val som västra Kalifornien, guldgrävarnas 
Cloudy Mountains, finns amerikansk folkmusik insprängd bland influenser från Richard Strauss och Debussy i Puccinis 
personliga stil. Flickan från vilda västern uruppfördes på Metropolitan Opera i New York 1910. Med snaran om halsen 
ber Dick Johnson, alias rövarhövdingen Ramerrez, guldgrävarmobben att inte berätta för hans älskade Minnie om hans 
död. Hon ska tro att han är fri och långt borta – Ch’ ella mi creda libera… Men hon lyckas rädda honom och de ger sig av 
tillsammans.

GIOACHINO ROSSINI:  4. Una voce poco fa ur Barberaren i Sevilla
 
Med Barberaren i Sevilla 1816 trädde Rossini in bland mästarna inom den italienska opera buffan. Det var den franske 
dramatikern Beaumarchais första komedi om Figaro, greve Almaviva och Rosina som lockat honom med sin farsartade 
intrig. Den andra och betydligt mera komplicerade Figaros bröllop, hade ju Mozart redan tagit hand om. Rosina är 
visserligen gamle Doktor Bartolos myndling, men han vill gärna gifta sig med henne. Hon uppvaktas dock av studenten 
Lindoro, alias greve Almaviva, som i diverse förklädnader lyckas ta sig in Bartolos hus. I arian Una voce poco fa – Inom 
mig en röst jag hör medger hon sitt gryende intresse för denne unge man, som just sjungit serenad utanför hennes fönster.

RICHARD WAGNER:  5. Treulich geführt, ziehet dahin ur Lohengrin
 
Wagner komponerade Lohengrin 1845-48 när han var hovkapellmästare i Dresden. Operan blev dock inte uppförd där 
eftersom han måste fly till vännen Liszt i Schweiz sedan han deltagit i revolutionen 1849. Som vanligt skrev han själv 
texten, som bygger på medeltida tyska hjältedikter med inslag ur nibelungensagan. Gralriddaren Lohengrin – son till 
Parsifal – räddar Elsa av Brabant och de gifter sig. Hon måste dock lova att aldrig fråga honom vad han heter och var 
han kommer ifrån, ett löfte hon senare inte kan hålla. På bröllopsnatten följs de till brudgemaket av de män och kvinnor 
som varit med på bröllopsfesten. I Treulich geführt sjunger dessa om kärleken och troheten i den s k Brudkören – populär 
bröllopsmusik än idag. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  6. Abscheulicher, wo eilst du hin? ur Fidelio
 
Åter befinner vi oss i Sevilla, i statsfängelset, där Beethovens första och enda opera Fidelio utspelar sig. Leonore klär ut 
sig till fångvaktarassistenten Fidelio för att få vara nära sin fängslade make Florestan, som arresterats på lösa grunder. 
Det hela kompliceras av att fångvakaren Roccos dotter Marcelline förälskar sig i Fidelio. Ministern, som tänker besöka 
fängelset,  anklagar i brev guvernören Pizarro för att ha straffat sina ”personliga fiender” varpå denne får bråttom att 
göra sig av med bl a Florestan. Men Leonore/Fidelio har hört hur han skall mörda maken och uttrycker i sitt recitativ 
Abscheulicher, wo eilst du hin och efterföljande valthornaria Komm Hoffnung sin förfäran över Pizarros plan. Hon prisar 
hoppet som hon aldrig överger. Till slut räddar hon också Florestan. Beethoven var inte nöjd med sin första version 
från 1805, som han helst ville kalla Leonore. Han gjorde olika omarbetningar till 1814 års version, som anses vara den 
slutgiltiga.

UMBERTO GIORDANO:  8. La mamma morta ur Andrea Chénier
 
Giordano var samtida med Leoncavallo och Mascagni och en av de italienska veristerna. Av ett tiotal operor har hans 
Andrea Chénier hållit sig kvar till våra dagar. Handlingen utspelar sig under franska revolutionen. Den bygger på verkliga 
händelser i den franske poeten Chéniers liv. Texten av populäre librettisten Luigi Illica bidrog till succén på La Scala 
i Milano 1896. Chénier försvarar revolutionens idéer, han har upplevt svälten på landsbygden och prästerskapets och 
aristokratins liv i lyx och överflöd. Han blir förälskad i den adliga Maddalena, som besvarar hans känslor. Men han sätts 
i fängelse för att han inte accepterar revolutionens terrormetoder. För att rädda honom berättar Maddalena för en av 
tribunalens medlemmar, hennes tidigare betjänt Gérard, att hennes mor dödats på tröskeln till hennes rum, La mamma 
morta. Hon erbjuder sig att byta plats med Chénier i fängelset. Gérard, som också älskar Maddalena, veknar och för 
Chéniers talan, men dödsdomen ligger fast. Maddalena lyckas muta sig in till poetens cell. De förs båda till giljotinen.

GIUSEPPE VERDI:  9. Förspel till La traviata   10. Gualtier Maldé – Caro nome ur Rigoletto   11. Celeste Aida ur Aida
12. D’ amor sull’ ali rosee ur Trubaduren

Den lungsjuka och prostituerade Violetta i La traviata, låter sig till sist ryckas med av sin äkta kärlek till Alfredo, som 
mot sin fars vilja flyttar ihop med henne ute på landet. Men fadern lyckas övertala Violetta om att detta förhållande 
även skadar Alfredos syster, som skall gifta sig adligt. Och Violetta lämnar Alfredo, som beger sig utomlands. När hon 
ligger för döden förstår fadern vad han gjort och Alfredo får veta hur hon offrat sig. De återförenas och hon dör i hans 
armar. Verdi skapade i denna nästan kammarmusikaliska opera en självständig orkestersats som i sin omsorgsfulla 
instrumentering ger sin version av operans psykologiska förlopp. Redan i det korta Förspelet finns motiv som förebådar 
handlingen. Stråkarna inleder med den stillsamma musiken från Violettas sjukbädd i sista akten, hennes kärlek till Alfred 
följer i den melodi som mest förknippas med La traviata, men under detta tema ”stör” en violinmelodi från Violettas 
hektiska liv i Paris lyxbordeller.  
 



Operaboxen

CD 2

Rigoletto kom två år före La traviata, 1851. De båda hör tillsammans med Trubaduren till den första framgångsvågen 
i Verdis operaskapande. I sin 16:e opera hade han hittat sin egen stil, sin förmåga till musikalisk karaktärs- och 
atmosfärskildring som var unik i italiensk opera. Operan innehåller många duetter och ensembler och dess få arior 
hör till operalitteraturens mest älskade. Piave skrev texten efter Victor Hugos romantiska historiedrama, som dock fick 
ändras kraftigt p g a censuren. Hovnarren Rigoletto har en enda kärlek i livet, dottern Gilda. Hans arbetsgivare Hertigen 
av Mantua vill lägga ännu en trofé till sitt kvinnogalleri och uppvaktar Gilda förklädd till studenten Gualtier Maldé. I sin 
stora aria i första akten bekänner hon sin kärlek till detta namn som trängt in i hennes hjärta, Caro nome. Och trots att 
Hertigen utnyttjar henne och är trolös mot henne offrar hon sig, när Rigoletto skall hämnas genom att döda Hertigen. 
Hon dör istället för sin kärlek.

Aida fick den franska, romantiska grand opéras alla ingredienser: dekor- och kostymprakt, mycket folk i orkestern och 
på scenen, storslagna arior, körer, balett och en dramatisk historisk handling med tonvikt på stora passioner. Att den 
tillfångatagna etiopiska prinsessan Aida och hennes fiende, den egyptiske härföraren Radamès blev förälskade i varandra 
var en olöslig situation som bara kunde sluta på ett sätt, deras gemensamma död inmurade i gravvalvet. Radamès hoppas 
dock i sin inledningsaria Celeste Aida – Himmelska Aida – att han ska lösa hennes bojor, även om han blir utnämnd till 
den egyptiska arméns nye härförare och besegrar hennes far och land. (Ur Aida även CD 1 spår 2) 

Trubadurens handling har alltid ansetts vara snårig, men om man bortser från detta är Verdis musik oerhört kraftfull och 
gripande. Även i denna Verdiopera måste de älskande dö, Leonora har lovat sig själv till greve Luna för att hennes älskade 
Manrico skall släppas ut ur fängelset. I sin ring har hon dock gift som hon tar när Manricos räddning är nära. Hellre 
döden än Luna. I D’ amor sull’ ali rosee hoppas hon a Manrico skall minnas deras kärlek och lycka. Men Manrico vill inte 
lämna henne när han förstår hennes offer och Luna avrättar honom. (Ur Trubaduren även CD 1 spår 3)

GAETANO DONIZETTI:  14. Il dolce suono ur Lucia di Lammermoor
 
Han lär ha komponerat 67 operor – Donizetti – mest känd för flera romantiska och tragiska bel cantoverk, förutom 
buffaoperorna Kärleksdrycken och Don Pasquale och den komiska operan Regementets dotter. Till operatext efter skotske 
Sir Walter Scotts populära roman ”The Bride of Lammermoor” från 1819 skapade han 1835 Lucia di Lammermoor, en 
bloddrypande historia från skotskt 1600-tal. Lucia äskar Edgar, vars släkt är fiende till hennes egen. De svär varandra evig 
trohet men motarbetas av hennes bror Henry, som förfalskar brev om Edgars otrohet. Hon lovar gifta sig med Bucklaw, 
som hon dock mördar under bröllopsfesten efter att själv ha anklagats för löftesbrott av Edgar. Lucia blir vansinnig och 
tror i sin mest kända aria att hon gifter sig med sin älskade. Hon vill träffa honom än en gång, men hinner dö och han 
stöter dolken i sitt eget hjärta.





Operaboxen CD 3
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)1.  Uvertyr 
till La Gazza ladra – Den tjuvaktiga skatan (1817) 
Zagrebs Festivalorkester. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.550236) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 2. 
Se vuol’ ballare, Signor contino – Om ni vill dansa bäste herr greve 
Figaros cavatina i akt I ur Le Nozze di Figaro – Figaros bröllop K 492 (1786) 
Renato Girolami, baryton. Nicolaus Esterházy Sinfonia (Budapest). Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660102) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART3.  Fin ch’ an dal vino – Jag med champagnen 
Don Juans ”champagnearia” i akt I scen III ur Don Giovanni – Don Juan K 527 (1787) 
Bo Skovhus, baryton. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.557893) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART4.  Voi che sapete, che cosa è amor  – Väsen som lyda ömma begär 
Cherubinos aria i akt II ur Le Nozze di Figaro – Figaros bröllop K 492  (1786) 
Michelle Breedt, mezzosopran. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660102) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART5.  Or sai qui l’onore – Du vet vad som hände 
Donna Annas aria i akt I scen 3 ur Don Giovanni – Don Juan K 527 (1787) 
Adrianne Pieczonka, sopran. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.557893) 

VINCENZO BELLINI (1801-1835)6.  Casta diva – Kyska gudinna 
Normas ”månaria” i akt I ur Norma (1831) 
Marina Mescheriakova, sopran. Slovakiska Filharmoniska Kören. Kormästare Jan Rozehnal. Slovakiska 
Radioorkestern. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 557109) 

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)7.  Scintille, diamant! – Stråla klar, diamant! 
Dapertuttos ”spegelaria” i akt III ur Les contes d’Hoffmann – Hoffmanns äventyr (1881) 
Samuel Ramey, bas. Münchens Radioorkester. Dirigent Julius Rudel 
(från Naxos 8.555535) 

ADOLPHE ADAM (1803-1856) 8. Mes amis, écoutez l’histoire – Mina vänner, lyssna till historien 
Chapelous aria i akt I ur Le postillon de Lonjumeau – Postiljonen från Lonjumeau (1836) 
Janez Lotric, tenor. Kievs Kammarkör. Kormästare Mykola Hobdych. Ukrainska Nationaloperans Symfoniorkester. 
Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.555920) 
 
 
 

ALEKSANDR BORODIN (1833-1887)9.  Polovtsiska danser 
Körversion i akt II ur Knyaz’ Igor – Furst Igor (1892) 
Kievs Kammarkör. Kormästare Mykola Hobdych. Ukrainska Statsradions Symfoniorkester. 
Dirigent Theodore Kuchar 
(från Naxos 8.557456) 

PJOTR ILJITJ TJAJKOVSKIJ (1840-1893)10.  Kuda, kuda vï udalis? – Varhän, varthän har ni väl svunnit 
Lenskijs aria i akt II scen 2 ur Jevgenij Onegin – Eugen Onegin (1879) 
Vladimir Grisjko, tenor. Ukrainska Statsradions Symfoniorkester. Dirigent Vladimir Sirenko 
(från Naxos 8.554843) 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)11.  Ella giammai m’ amo – Hon älskade mig aldrig 
Philip II:s aria i akt IV scen1 ur Don Carlos (1867/1886) 
Jaakko Ryhänen, bas. Kungliga Hovkapellet (Kungliga Operan Stockholm). Dirigent Alberto Hold-Garrido 
(från Naxos 8.557894) 

RICHARD WAGNER (1813-1883) 12. Winterstürme wichen dem Wonnemond – Vinterstormar viker för vårens makt 
Siegmunds ”vårsång” i akt I scen 3 ur Die Walküre – Valkyrian (1870) 
Robert Gambill, tenor. Staatsoper Stuttgart. Staatsorchester Stuttgart. Dirigent Lothar Zagrosek 
(från Naxos 8.660172) 

RICHARD WAGNER13.  Du bist die Lenz nach dem ich verlangte – Du är den vår som länge jag väntat 
Sieglindes sång i akt I scen 3 ur Die Walküre – Valkyrian 
Angela Denoke, sopran. Staatsorchester Stuttgart. Dirigent Lothar Zagrosek 
(från Naxos 8.660172) 

RICHARD STRAUSS (1864-1949)14.  Di rigori armato il seno – Mitt hjärta var beväpnat med hårdhet 
Italienske sångarens aria i akt I ur Der Rosenkavalier – Rosenkavaljeren (1911) 
Janez Loric, tenor. Ukrainska Nationaloperans Orkester. Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.555920) 

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)15.  Chi’ il bel sogno di Doretta poté indovinar? – Vem kunde tyda Dorettas  
underbara dröm? 
Magdas aria i akt I ur La Rondine – Svalan (1917) 
Luba Orgonasova, sopran. Slovakiska Radions Symfoniorkester. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.550605)



Operaboxen CD 3
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)1.  Uvertyr 
till La Gazza ladra – Den tjuvaktiga skatan (1817) 
Zagrebs Festivalorkester. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.550236) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 2. 
Se vuol’ ballare, Signor contino – Om ni vill dansa bäste herr greve 
Figaros cavatina i akt I ur Le Nozze di Figaro – Figaros bröllop K 492 (1786) 
Renato Girolami, baryton. Nicolaus Esterházy Sinfonia (Budapest). Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660102) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART3.  Fin ch’ an dal vino – Jag med champagnen 
Don Juans ”champagnearia” i akt I scen III ur Don Giovanni – Don Juan K 527 (1787) 
Bo Skovhus, baryton. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.557893) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART4.  Voi che sapete, che cosa è amor  – Väsen som lyda ömma begär 
Cherubinos aria i akt II ur Le Nozze di Figaro – Figaros bröllop K 492  (1786) 
Michelle Breedt, mezzosopran. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.660102) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART5.  Or sai qui l’onore – Du vet vad som hände 
Donna Annas aria i akt I scen 3 ur Don Giovanni – Don Juan K 527 (1787) 
Adrianne Pieczonka, sopran. Nicolaus Esterházy Sinfonia. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 8.557893) 

VINCENZO BELLINI (1801-1835)6.  Casta diva – Kyska gudinna 
Normas ”månaria” i akt I ur Norma (1831) 
Marina Mescheriakova, sopran. Slovakiska Filharmoniska Kören. Kormästare Jan Rozehnal. Slovakiska 
Radioorkestern. Dirigent Michael Halász 
(från Naxos 557109) 

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)7.  Scintille, diamant! – Stråla klar, diamant! 
Dapertuttos ”spegelaria” i akt III ur Les contes d’Hoffmann – Hoffmanns äventyr (1881) 
Samuel Ramey, bas. Münchens Radioorkester. Dirigent Julius Rudel 
(från Naxos 8.555535) 

ADOLPHE ADAM (1803-1856) 8. Mes amis, écoutez l’histoire – Mina vänner, lyssna till historien 
Chapelous aria i akt I ur Le postillon de Lonjumeau – Postiljonen från Lonjumeau (1836) 
Janez Lotric, tenor. Kievs Kammarkör. Kormästare Mykola Hobdych. Ukrainska Nationaloperans Symfoniorkester. 
Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.555920) 
 
 
 

ALEKSANDR BORODIN (1833-1887)9.  Polovtsiska danser 
Körversion i akt II ur Knyaz’ Igor – Furst Igor (1892) 
Kievs Kammarkör. Kormästare Mykola Hobdych. Ukrainska Statsradions Symfoniorkester. 
Dirigent Theodore Kuchar 
(från Naxos 8.557456) 

PJOTR ILJITJ TJAJKOVSKIJ (1840-1893)10.  Kuda, kuda vï udalis? – Varhän, varthän har ni väl svunnit 
Lenskijs aria i akt II scen 2 ur Jevgenij Onegin – Eugen Onegin (1879) 
Vladimir Grisjko, tenor. Ukrainska Statsradions Symfoniorkester. Dirigent Vladimir Sirenko 
(från Naxos 8.554843) 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)11.  Ella giammai m’ amo – Hon älskade mig aldrig 
Philip II:s aria i akt IV scen1 ur Don Carlos (1867/1886) 
Jaakko Ryhänen, bas. Kungliga Hovkapellet (Kungliga Operan Stockholm). Dirigent Alberto Hold-Garrido 
(från Naxos 8.557894) 

RICHARD WAGNER (1813-1883) 12. Winterstürme wichen dem Wonnemond – Vinterstormar viker för vårens makt 
Siegmunds ”vårsång” i akt I scen 3 ur Die Walküre – Valkyrian (1870) 
Robert Gambill, tenor. Staatsoper Stuttgart. Staatsorchester Stuttgart. Dirigent Lothar Zagrosek 
(från Naxos 8.660172) 

RICHARD WAGNER13.  Du bist die Lenz nach dem ich verlangte – Du är den vår som länge jag väntat 
Sieglindes sång i akt I scen 3 ur Die Walküre – Valkyrian 
Angela Denoke, sopran. Staatsorchester Stuttgart. Dirigent Lothar Zagrosek 
(från Naxos 8.660172) 

RICHARD STRAUSS (1864-1949)14.  Di rigori armato il seno – Mitt hjärta var beväpnat med hårdhet 
Italienske sångarens aria i akt I ur Der Rosenkavalier – Rosenkavaljeren (1911) 
Janez Loric, tenor. Ukrainska Nationaloperans Orkester. Dirigent Johannes Wildner 
(från Naxos 8.555920) 

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)15.  Chi’ il bel sogno di Doretta poté indovinar? – Vem kunde tyda Dorettas  
underbara dröm? 
Magdas aria i akt I ur La Rondine – Svalan (1917) 
Luba Orgonasova, sopran. Slovakiska Radions Symfoniorkester. Dirigent Will Humburg 
(från Naxos 8.550605)



GIOACHINO ROSSINI:  1. Uvertyr till Den tjuvaktiga skatan
 
Den tjuvaktiga skatan komponerades samma år som Askungen, 1817 och kallas melodram eller ”räddningsopera”. Den 
innehåller dock flera komiska element från buffaoperan, särskilt i vissa birollers utforming. Efter en mängd förvecklingar 
anklagas tjänsteflickan Ninetta för att ha stulit en sked av sin matmor Lucia och sätts i fängelse. Hon räddas på väg till 
galgen genom att man funnit tjuven, en skata, som gömt diverse föremål i kyrktornet. Den både pampigt dramatiska och 
humoristiska Uvertyren är fortfarande populär. Själva operan ges dock inte så ofta. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART:  2. Si vuol’ ballare, Signor contino ur Figaros bröllop  3. Fin ch’ an dal vino 
ur Don Juan  4. Voi che sapete, che cosa è amor ur Figaros bröllop  5. Or sai qui l’onore ur Don Juan
  
Grevens betjänt Figaros Si vuol’ ballare – Om ni vill dansa, bäste herr greve och den unge pagen Cherubinos Voi che 
sapete – Väsen som lyda ömma begär är bara två av de många populära ariorna i Mozarts Figaros bröllop. Figaro har av 
sin blivande brud, kammarjungfrun Susanna fått veta att greve Almaviva tänker utnyttja husbondens gamla rättighet, 
”ius primae noctis”, att tillbringa bröllopsnatten med henne. Han lovar i sin cavatina att göra allt för att förhindra grevens 
otidsenliga plan. 
 
Cherubino har upptäckt kärleken och riktar den till alla kvinnor i sin närhet, Susanna, Grevinnan, 
trädgårdsmästardottern Barbarina. Han lämnar sin sång Voi che sapete till Susanna i utbyte mot grevinnans hårband och 
tvingas också sjunga den med frågan ”Kan ni mig tyda vad kärlek är”.  (Ur Figaros bröllop även CD 2 spår 1)
 
Don Juan uruppfördes i Prag 1787, året efter Figaros bröllop. Den spanska 1500-talslegenden om förföraren Don Giovanni 
och Stengästens hämnd har använts hundratals gånger i dramer, baletter, operor, romaner m m. Även om man kallar 
Mozarts Don Juan för opera buffa innehåller den många tragikomiska inslag och personerna tecknas med stort djup i 
såväl text som musik. Sin s k ”champagnearia” Fin ch’ an dal vino sjunger Don Juan sedan han bestämt sig för att bjuda in 
lantfolket till champagnefest på slottet. För att kunna ”smyga sig undan” då och då med någon av flickorna. 
 
Mycket dramatik finns i Donna Annas aria Or sai qui l’onore från första akten. Hon har lyckats undkomma att våldtas 
av en förklädd Don Juan och hennes far, Kommendören mördades när han ville försvara henne. Nu har hon känt igen 
gärningsmannen och bönfaller fästmannen Don Ottavio att hämnas.

VINCENZO BELLINI:  6. Casta diva ur Norma
 
Bellini växte upp under romantikens första decennier, studerade musik, ville skriva operor och hade turen att i Milano 
få samarbeta med Rossinis textförfattare Romani, som skrev åtta operalibretti till honom på kort tid bl a Piraten, I 
Capuleti e i Montecchi, Sömngångerskan och Norma. Samtidigt med Donizetti – och i viss mån Rossini – skapade han det 
som vi idag kallar den italienska bel canto operan, där sången ofta är oerhört virtuos, men där ordens och budskapets 
uttryckskraft genom musiken är det viktigaste. ”Opera måste få människor att gråta, känna skräck, dö genom sången…” 
skrev Bellini. Norma från 1831 handlar om druidernas högsta prästinna som i hemlighet har två barn med romarnas 
prokonsul Pollione. Hennes far, ärkedruiden Oroveso och de galliska befälhavarna vill angripa romarna som ockuperat 
Gallien, men Norma, som har högsta rätten att ge order om anfall, åkallar i operans inledning mångudinnan och ber 
henne om fred, Casta diva – Kyska gudinna. 

JACQUES OFFENBACH:  7. Scintille, diamant ur Hoffmanns äventyr
 
”Champs Elysées Mozart” kallade men den tyskfödde cellisten Jacques Offenbach, som levde i Paris och blev stadens mest 
framgångsrike operettonsättare. Kända är bl a Orfeus i underjorden, Sköna Helena, Pariserliv och Tamburmajorens dotter. 
Hoffmanns äventyr skulle bli kronan på verket, hans enda stora opera för den scen han alltid helst velat skriva för: Opéra-

Comique. Operans text bygger på tyske författaren E. T. A. Hoffmanns berättelser. Men Offenbach avled under arbetet 
och den slutfördes av hans vän Ernest Guiraud. Urpremiären 1881 blev en postum triumf. I sista akten har kurtisanen 
Giulietta lovat magikern Dapertutto Hoffmanns spegelbild mot en diamant. I Spegelarian: Scintille, diamant – Stråla klar, 
diamant – avslöjar han hur Giulietta fångar älskarnas bilder i spegeln och offrar sin själ för en diamant.

ADOLPHE ADAM:  8. Mes amis, écoutez l’histoire ur Postiljonen från Lonjumeau
 
Adams komiska opera om postiljonen Chapelou uruppfördes också på Opéra-Comique i Paris 45 år före Hoffmanns 
äventyr. Adam var en populär tonsättare av vaudeville och opéra comique, den franska formen av italiensk opera buffa. 
För oss är han mest känd för musiken till baletten Giselle, julsången O helga natt och Postiljonen från Lonjumeau, där 
postiljonarian med sitt höga D gjort många tenorer berömda. Sången gjorde att brevbäraren från landet blev upptäckt 
på sitt eget bröllop av chefen för Parisoperan, vars vagn gått sönder i närheten. Chapelou lämnade sin Madeleine, gjorde 
succé som operasångare och gifte ovetandes om sig med henne tio år senare, när hon nu var en förmögen Madame de 
Latour. Sedan hon anklagat honom för bigami och han äntligen känt igen henne, slutar allting lyckligt.

ALEKSANDR BORODIN:  9. Polovtsiska danser ur Furst Igor
 
Den ryske tonsättaren, medicinprofessorn m m Borodin avslutade aldrig sitt livsverk, operan Furst Igor, som han 
arbetat med i 18 år. Hans tonsättarvänner Rimskij-Korsakov och Glazunov slutförde den. Urpremiären ägde rum i S:t 
Petersburg 1890, tre år efter hans död. Borodin tillhörde de ryska tonsättare som ville föra fram genuint ryska kvaliteter 
i sin musik i opposition mot det starka inflytandet från väst. Rysk folkmusik med ofta orientaliska inslag finns i all hans 
musik. Handlingen i Furst Igor bygger på en folkdikt från 800-talet om Furst Igor som med sin son Vladimir bekämpar 
polovtserna, en tartarstam, som invaderar Ryssland och lyckas ta fursten och sonen till fånga. Vladimir blir kär i 
tartarhövdingens dotter. Hennes far tillstyrker och ordnar festligheter för fångarna i sitt läger med bl a vilda Polovtsiska 
danser och sensuella körinslag. Huvudtemat känner vi igen från musikalen Kismets sång Stranger in Paradise som ”lånats” 
långt senare!

PJOTR TJAJKOVSKIJ:  10. Kuda, kuda vï udalis ur Eugen Onegin 
 
Tjajkovskij, samtida med Borodin, hade vuxit upp med italiensk och fransk opera i hemstaden S:t Petersburg och 
spelade Mozarts Don Juan i pianoversion vid tio års ålder. Hans favorittonsättare var Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, 
Meyerbeer, Bizet och så småningom landsmannen Glinka. Det skulle ta tid innan han använde sig av ett ryskt ämne i 
sitt operakomponerande och han kunde inte förlika sig med den nya ryska realistiska operan. Eugen Onegin från 1879 
är dock väldigt rysk, i såväl text som musik. Tjajkovskij skrev själv librettot tillsammans med Sjilovskij efter Pusjkins 
versroman med samma titel. Uruppförandet ägde rum på Malijteatern i Moskva med studenter från Musikkonservatoriet. 
Liksom Tjajkovskijoperorna Spader dam, Jungfrun av Orléans och enaktaren Jolanta gjorde Eugen Onegin sedan sitt 
segertåg över världen. 
 
I operans andra akt skall duellen mellan Onegin och poeten Lenskij äga rum eftersom Onegin medvetet försökt förföra 
Lenskijs fästmö Olga på en fest. I sin sista känsloladdade aria, Kuda, kuda….– Varthän, varthän har ni väl svunnit ni min 
ungdoms gyllene dagar? gör han upp med sitt förflutna, sin kärlek till Olga och accepterar möjligheten att dö i duellen.

GIUSEPPE VERDI:  11. Ella giammai m’ amo ur Don Carlos
 
Det finns flera versioner av Verdis Don Carlos. Den första – på franska – gavs i Paris 1867 med alla franska 
favoritingredienser som stor kör, stor orkester och balett. Den version, som betraktas som slutgiltig efter flera stationer på 
vägen, var kortad, utan balett och på italienska, en översättning av det franska librettot efter Schiller. Den ”uruppfördes” 
1884 på La Scala i Milano. 



GIOACHINO ROSSINI:  1. Uvertyr till Den tjuvaktiga skatan
 
Den tjuvaktiga skatan komponerades samma år som Askungen, 1817 och kallas melodram eller ”räddningsopera”. Den 
innehåller dock flera komiska element från buffaoperan, särskilt i vissa birollers utforming. Efter en mängd förvecklingar 
anklagas tjänsteflickan Ninetta för att ha stulit en sked av sin matmor Lucia och sätts i fängelse. Hon räddas på väg till 
galgen genom att man funnit tjuven, en skata, som gömt diverse föremål i kyrktornet. Den både pampigt dramatiska och 
humoristiska Uvertyren är fortfarande populär. Själva operan ges dock inte så ofta. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART:  2. Si vuol’ ballare, Signor contino ur Figaros bröllop  3. Fin ch’ an dal vino 
ur Don Juan  4. Voi che sapete, che cosa è amor ur Figaros bröllop  5. Or sai qui l’onore ur Don Juan
  
Grevens betjänt Figaros Si vuol’ ballare – Om ni vill dansa, bäste herr greve och den unge pagen Cherubinos Voi che 
sapete – Väsen som lyda ömma begär är bara två av de många populära ariorna i Mozarts Figaros bröllop. Figaro har av 
sin blivande brud, kammarjungfrun Susanna fått veta att greve Almaviva tänker utnyttja husbondens gamla rättighet, 
”ius primae noctis”, att tillbringa bröllopsnatten med henne. Han lovar i sin cavatina att göra allt för att förhindra grevens 
otidsenliga plan. 
 
Cherubino har upptäckt kärleken och riktar den till alla kvinnor i sin närhet, Susanna, Grevinnan, 
trädgårdsmästardottern Barbarina. Han lämnar sin sång Voi che sapete till Susanna i utbyte mot grevinnans hårband och 
tvingas också sjunga den med frågan ”Kan ni mig tyda vad kärlek är”.  (Ur Figaros bröllop även CD 2 spår 1)
 
Don Juan uruppfördes i Prag 1787, året efter Figaros bröllop. Den spanska 1500-talslegenden om förföraren Don Giovanni 
och Stengästens hämnd har använts hundratals gånger i dramer, baletter, operor, romaner m m. Även om man kallar 
Mozarts Don Juan för opera buffa innehåller den många tragikomiska inslag och personerna tecknas med stort djup i 
såväl text som musik. Sin s k ”champagnearia” Fin ch’ an dal vino sjunger Don Juan sedan han bestämt sig för att bjuda in 
lantfolket till champagnefest på slottet. För att kunna ”smyga sig undan” då och då med någon av flickorna. 
 
Mycket dramatik finns i Donna Annas aria Or sai qui l’onore från första akten. Hon har lyckats undkomma att våldtas 
av en förklädd Don Juan och hennes far, Kommendören mördades när han ville försvara henne. Nu har hon känt igen 
gärningsmannen och bönfaller fästmannen Don Ottavio att hämnas.

VINCENZO BELLINI:  6. Casta diva ur Norma
 
Bellini växte upp under romantikens första decennier, studerade musik, ville skriva operor och hade turen att i Milano 
få samarbeta med Rossinis textförfattare Romani, som skrev åtta operalibretti till honom på kort tid bl a Piraten, I 
Capuleti e i Montecchi, Sömngångerskan och Norma. Samtidigt med Donizetti – och i viss mån Rossini – skapade han det 
som vi idag kallar den italienska bel canto operan, där sången ofta är oerhört virtuos, men där ordens och budskapets 
uttryckskraft genom musiken är det viktigaste. ”Opera måste få människor att gråta, känna skräck, dö genom sången…” 
skrev Bellini. Norma från 1831 handlar om druidernas högsta prästinna som i hemlighet har två barn med romarnas 
prokonsul Pollione. Hennes far, ärkedruiden Oroveso och de galliska befälhavarna vill angripa romarna som ockuperat 
Gallien, men Norma, som har högsta rätten att ge order om anfall, åkallar i operans inledning mångudinnan och ber 
henne om fred, Casta diva – Kyska gudinna. 

JACQUES OFFENBACH:  7. Scintille, diamant ur Hoffmanns äventyr
 
”Champs Elysées Mozart” kallade men den tyskfödde cellisten Jacques Offenbach, som levde i Paris och blev stadens mest 
framgångsrike operettonsättare. Kända är bl a Orfeus i underjorden, Sköna Helena, Pariserliv och Tamburmajorens dotter. 
Hoffmanns äventyr skulle bli kronan på verket, hans enda stora opera för den scen han alltid helst velat skriva för: Opéra-

Comique. Operans text bygger på tyske författaren E. T. A. Hoffmanns berättelser. Men Offenbach avled under arbetet 
och den slutfördes av hans vän Ernest Guiraud. Urpremiären 1881 blev en postum triumf. I sista akten har kurtisanen 
Giulietta lovat magikern Dapertutto Hoffmanns spegelbild mot en diamant. I Spegelarian: Scintille, diamant – Stråla klar, 
diamant – avslöjar han hur Giulietta fångar älskarnas bilder i spegeln och offrar sin själ för en diamant.

ADOLPHE ADAM:  8. Mes amis, écoutez l’histoire ur Postiljonen från Lonjumeau
 
Adams komiska opera om postiljonen Chapelou uruppfördes också på Opéra-Comique i Paris 45 år före Hoffmanns 
äventyr. Adam var en populär tonsättare av vaudeville och opéra comique, den franska formen av italiensk opera buffa. 
För oss är han mest känd för musiken till baletten Giselle, julsången O helga natt och Postiljonen från Lonjumeau, där 
postiljonarian med sitt höga D gjort många tenorer berömda. Sången gjorde att brevbäraren från landet blev upptäckt 
på sitt eget bröllop av chefen för Parisoperan, vars vagn gått sönder i närheten. Chapelou lämnade sin Madeleine, gjorde 
succé som operasångare och gifte ovetandes om sig med henne tio år senare, när hon nu var en förmögen Madame de 
Latour. Sedan hon anklagat honom för bigami och han äntligen känt igen henne, slutar allting lyckligt.

ALEKSANDR BORODIN:  9. Polovtsiska danser ur Furst Igor
 
Den ryske tonsättaren, medicinprofessorn m m Borodin avslutade aldrig sitt livsverk, operan Furst Igor, som han 
arbetat med i 18 år. Hans tonsättarvänner Rimskij-Korsakov och Glazunov slutförde den. Urpremiären ägde rum i S:t 
Petersburg 1890, tre år efter hans död. Borodin tillhörde de ryska tonsättare som ville föra fram genuint ryska kvaliteter 
i sin musik i opposition mot det starka inflytandet från väst. Rysk folkmusik med ofta orientaliska inslag finns i all hans 
musik. Handlingen i Furst Igor bygger på en folkdikt från 800-talet om Furst Igor som med sin son Vladimir bekämpar 
polovtserna, en tartarstam, som invaderar Ryssland och lyckas ta fursten och sonen till fånga. Vladimir blir kär i 
tartarhövdingens dotter. Hennes far tillstyrker och ordnar festligheter för fångarna i sitt läger med bl a vilda Polovtsiska 
danser och sensuella körinslag. Huvudtemat känner vi igen från musikalen Kismets sång Stranger in Paradise som ”lånats” 
långt senare!

PJOTR TJAJKOVSKIJ:  10. Kuda, kuda vï udalis ur Eugen Onegin 
 
Tjajkovskij, samtida med Borodin, hade vuxit upp med italiensk och fransk opera i hemstaden S:t Petersburg och 
spelade Mozarts Don Juan i pianoversion vid tio års ålder. Hans favorittonsättare var Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, 
Meyerbeer, Bizet och så småningom landsmannen Glinka. Det skulle ta tid innan han använde sig av ett ryskt ämne i 
sitt operakomponerande och han kunde inte förlika sig med den nya ryska realistiska operan. Eugen Onegin från 1879 
är dock väldigt rysk, i såväl text som musik. Tjajkovskij skrev själv librettot tillsammans med Sjilovskij efter Pusjkins 
versroman med samma titel. Uruppförandet ägde rum på Malijteatern i Moskva med studenter från Musikkonservatoriet. 
Liksom Tjajkovskijoperorna Spader dam, Jungfrun av Orléans och enaktaren Jolanta gjorde Eugen Onegin sedan sitt 
segertåg över världen. 
 
I operans andra akt skall duellen mellan Onegin och poeten Lenskij äga rum eftersom Onegin medvetet försökt förföra 
Lenskijs fästmö Olga på en fest. I sin sista känsloladdade aria, Kuda, kuda….– Varthän, varthän har ni väl svunnit ni min 
ungdoms gyllene dagar? gör han upp med sitt förflutna, sin kärlek till Olga och accepterar möjligheten att dö i duellen.

GIUSEPPE VERDI:  11. Ella giammai m’ amo ur Don Carlos
 
Det finns flera versioner av Verdis Don Carlos. Den första – på franska – gavs i Paris 1867 med alla franska 
favoritingredienser som stor kör, stor orkester och balett. Den version, som betraktas som slutgiltig efter flera stationer på 
vägen, var kortad, utan balett och på italienska, en översättning av det franska librettot efter Schiller. Den ”uruppfördes” 
1884 på La Scala i Milano. 
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Av politiska skäl ska spanske tronföljaren Don Carlos gifta sig med franska Elisabeth de Valois. När de träffas första 
gången blir de förälskade i varandra men får snart veta att Don Carlos far, Philip II istället skall äkta henne. En tragedi 
för de båda älskande och så småningom för Philip, som sorgset konstaterar Ella giammai m’ amo – Hon älskade mig 
aldrig, i en av Verdis storslagna basarior. 

RICHARD WAGNER:  12. Winterstürme wichen dem Wonnemond ur Valkyrian  13. Du bist die Lenz ur Valkyrian

Richard Wagners väldiga Nibelungens ring (Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried, Ragnarök) omfattar 17 timmars speltid, 
ett giganiskt allkonstverk som hålls samman av musikaliska motiv genom alla fyra delarna. Wagner hade forskat länge 
i historisk och mytologisk litteratur och skrev själv texten till alla fyra på fyra år. Men själva komponerandet sträckte 
sig över 25 år med avbrott för andra operor. Valkyrian var färdig 1856 och uruppfördes i München 1870. Sex år senare 
gavs hela Ringen i Wagners nybyggda festspelshus i Bayreuth. Valkyrian innehåller den vackraste och mest lyriska 
musiken, särskilt i mötet mellan Siegmund och Sieglinde i första akten. De vet först inte att de är tvillingar, men kan inte 
stå emot sin kärlek även när de förstår sitt ursprung och flyr från Sieglindes make Hunding. Både Siegmunds vårsång 
Winterstürme – Vinterstormar viker för vårens makt och Sieglindes Du bist die Lenz – Du är den vår som länge jag väntat 
är kärleksmotiv som återkommer genom Ringen.

RICHARD STRAUSS:  14. Di rigori armato il sena ur Rosenkavaljeren

En italiensk aria i en tysk opera? Ja, det är s k levé – morgonuppvaktning – hos Marskalkinnan, som just haft ett 
kärleksmöte med den unge Octavian medan hennes make jagar björn i Kaukasien. ”Komedi för musik” kallar Richard 
Strauss sin filosofiska, ibland tragikomiska, ibland burleska opera Rosenkavaljeren till Hofmannsthals text. Octavian får 
i uppdrag att lämna en ros till den unga Sophie från hennes tilltänkta make, den äldre och osympatiske Baron Ochs. 
Ungdomarna blir förälskade i varandra och för deras del slutar det lyckligt. Marskalkinnan och Ochs inser att de inte kan 
tävla med ung kärlek. 

Under sin morgonaudiens i första akten lyssnar Marskalkinnan till en italiensk sångares aria om hur den älskade fått hans 
hårda ishjärta att smälta av en eldpil, Di rigori armato. Operan uruppfördes i Dresden 1911 med stor framgång.

GIACOMO PUCCINI:  15. Chi’ il bel sogno di Doretta ur Svalan – La Rondine

Svalan är den minst kända operan av Puccini. Ursprungligen skulle den bli en operett för Karltheater i Wien. När 
textförfattaren Adami var färdig tyckte Puccini dock att texten var mera lämpad för en komisk opera. Första världskrigets 
utbrott avbröt dock tankarna på ett uruppförande i Österrike, Puccini löste kontraktet och operan framfördes i neutrala 
Monte Carlo 1917. Publiken tyckte om den, men hans stora operaframgångar med Bohème, Tosca, Madame Butterfly 
m fl placerade Svalan i skymundan. Dess handling påminner om La traviata, den prostituerade Magda återvänder till 
sitt tidigare liv efter en kärleksaffär med aristokraten Ruggero. I Chi’ il bel sogno di Doretta – Vem kunde tyda Dorettas 
underbara dröm slutför hon en sång som initierats av poeten Prunier om Doretta som drömde om att Kungen en dag 
blev intresserad av henne.



1  WAGNER Uvertyr till Mästersångarna i Nürnberg   9:46
2  VERDI Ritorna vincitor! ur Aida    3:07
3  GIUSEPPE VERDI Di quella pira l’orendo foco ur Trubaduren  4:01
4  MOZART Come scoglio ur Così fan tutte    4:29
5  MASSENET Meditation ur � aïs    4:39
6  PUCCINI Sola, perduta, abbandonata ur Manon Lescaut  4:50
7  DONIZETTI Una furtiva lagrima ur Kärleksdrycken   5:10
8  VERDI Follie!... Sempre libera ur La traviata   4:41
9  KORNGOLD Glück, das mir verblieb… ur Die tote Stadt  5:29
0  MOZART Dies Bildnis ist bezaubernd schön ur Troll� öjten  3:32
!  ROSSINI Nacqui all’ a� anno e al pianto ur Askungen   7:44
@  LEONCAVALLO Andiam!... Din, Don, suona vespero ur Pajazzo  3:50
#  PONCHIELLI Cielo e mar ur La Gioconda    4:10
$  GLUCK Ombre, larve, compagne di morte ur Alceste   3:47
%  BIZET Mellanaktsmusik ”Gryning i bergen” ur Carmen   3:10
^  MASCAGNI Mamma, quel vino è generoso ur På Sicilien  5:08
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1 MOZART Uvertyr till Figaros bröllop      3:59
2 BIZET Près des remparts de Séville ur Carmen     4:20
3 PUCCINI Ch’ ella mi creda libera ur La Fanciulla del West    2:00
4 ROSSINI Una voce poco fa ur Barberaren i Sevilla     6:10
5 WAGNER ”Brudkören” ur Lohengrin      4:52
6 BEETHOVEN Abscheulicher, wo eilst du hin? ur Fidelio     7:26
7 MOZART Prästernas marsch ur Trollflöjten      2:40
8 GIORDANO La mamma morta… ur Andrea Chénier     4:51
9 VERDI Förspel till La traviata       3:51
0 VERDI Gualtier Maldé… Caro nome – Gualtier Maldé… ur Rigoletto   6:27
! VERDI Se quel guerrier io fossi… Celeste Aida ur Aida     4:30
@ VERDI D’ amor sull’ ali rosee ur Trubaduren     3:47
# MOZART Un’ aura amorosa ur Così fan tutte     5:01
$ DONIZETTI Il dolce suono ur Lucia di Lammermoor   16:03
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Text: Gunilla Petersén  
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1 ROSSINI Uvertyr till Den tjuvaktiga skatan    10:02
2 MOZART Se vuol’ ballare, Signor contino ur Figaros bröllop    2:42
3 MOZART Fin ch’ an dal vino ur Don Juan      1:28
4 MOZART Voi che sapete, che cosa è amor ur Figaros bröllop    2:46
5 MOZART Or sai qui l’onore ur Don Juan      6:08
6 BELLINI Casta diva ur Norma     10:03
7 OFFENBACH Scintille, diamant! ur Hoffmanns äventyr     4:10
8 ADAM Mes amis, écoutez l’histoire ur Postiljonen från Lonjumeau    4:27
9 BORODIN Polovtsiska danser - körversion ur Furst Igor     5:25
0 TJAJKOVSKIJ Kuda, kuda vï udalis? ur Eugen Onegin     6:12
! VERDI Ella giammai m’ amo ur Don Carlos      6:43
@ WAGNER Winterstürme wichen dem Wonnemond ur Valkyrian    3:01
# WAGNER Du bist die Lenz nach dem ich verlangte ur Valkyrian    2:25
$ R. STRAUSS Di rigori armato il seno ur Rosenkavaljeren    2:16
% PUCCINI Chi’ il bel sogno di Doretta poté indovinar? ur La Rondine   2:57
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Text: Gunilla Petersén  •  Musikurval: Lars Johansson  •  Mastring: Conny Ebegård, Sweton 
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Operaboxen

Operaboxen
 Följ med in i operans underbara värld fylld av dramatik, fantasi, passion och skön musik. I Operaboxen hittar du 
arior, körer och uvertyrer från de odödliga operorna av de största kompositörerna som Mozart, Wagner, Verdi, 

Puccini, Beethoven, Tjajkovskij, Rossini och Bizet.

Aida Ritorna vincitor! - Se quel guerrier io fossi… Celeste Aida  •  Alceste Ombre, larve, compagne di morte
Andrea Chénier La mamma morta…  •  Askungen Nacqui all’affanno e al pianto

Barberaren i Sevilla Una voce poco fa  •  Carmen Mellanaktsmusik - Près des remparts de Séville
Così fan tutte Come scoglio - Un’ aura amorosa  •  Den tjuvaktiga skatan Uvertyr

Die tote Stadt Glück, das mir verblieb…  •  Don Carlos Ella giammai m’amo
Don Juan Fin ch’an dal vino - Or sai qui l’onore  •  Eugen Onegin Kuda, kuda vï udalis?
La Fanciulla del West Ch’ella mi creda libera  •  Fidelio Abscheulicher, wo eilst du hin?

Figaros bröllop Uvertyr - Se vuol’ ballare, Signor contino - Voi che sapete, che cosa è amor
Furst Igor Polovtsiska danser (körversion)  •  La Gioconda Cielo e mar

Hoffmanns äventyr Scintille, diamant!  •  Kärleksdrycken Una furtiva lagrima
Lohengrin ”Brudkören”  •  Lucia di Lammermoor Il dolce suono

 Manon Lescaut Sola, perduta, abbandonata • Mästersångarna i Nürnberg Uvertyren
Norma Casta diva  •  Pajazzo ”Klockkören” •  Postiljonen från Lonjumeau Mes amis, écoutez l’histoire

På Sicilien Mamma, quel vino è generoso  •  Rigoletto Caro nome
La Rondine Chi’ il bel sogno di Doretta poté indovinar?  •  Rosenkavaljeren Di rigori armato il seno 

Thaïs Meditation •  Traviata Förspel - Follie!... Sempre libera
Trollflöjten Dies Bildnis ist bezaubernd schön - Prästernas marsch

Trubaduren D’amor sull’ ali rosee - Di quella pira
Valkyrian Du bist die Lenz nach dem ich verlangte - Winterstürme wichen dem Wonnemond
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