Opera

Hvad er opera – kort fortalt?
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

En opera er et teaterstykke med musik.
I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere,
men sangere, der optræder på scenen.
De første operaer stammer fra det 16. århundrede i Italien.
Den første opera, hvor man har bevaret partituret, (den bog, hvor musikken er
nedskrevet), er ”Euridice”, komponeret af Jacobi Peri omkring år 1600.
Musikken i en opera bliver for det meste spillet af et stort symfoniorkester.
Meget ofte består musikken af to dele: recitativerne, hvor sangeren
deklamerer (dvs en slags ”talesang”, hvor der egentlig ikke er meget melodi, men
hvor handlingen fortælles), og så er der arierne, som er de meget melodiske pas
sager, hvor personerne viser deres følelser.
En opera handler altid om de store følelser i livet: om liv, død og kærlighed.
Meget ofte dør helten og heltinden til sidst, (det gør de selvfølgelig ikke i
virkeligheden).
Solisterne i en opera er for det meste: sopran (lys kvindestemme), alt (mørk
kvindestemme), tenor (lys herrestemme) og bas (dyb herrestemme).
Sopran og tenor er ofte heltinde og helt, og alt og bas er tit skurkene eller
moderen eller faderen i historien.
Sangerne bruger ikke mikrofon! Opera blev opfundet lang tid før mikrofonerne.
Sangerne er derfor uddannet til at kunne overdøve et helt symfoniorkester!
Det kan somme tider være svært at forstå teksten i en opera, også fordi de tit
synges på italiensk eller tysk. Derfor er det altid en god ide at kende historien,
inden man går ind og hører en opera.

Wagner og hans musik:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Richard Wagner var en tysk komponist
og digter.
Han levede 1813-1883.
Han er mest kendt for sin store produktion
af operaer.
Han skrev selv både musik og libretto
(operaens tekst).
Wagner fik inspiration til handlingen i sine
operaer i den nordiske mytologi og gamle
legender.
Wagner har skrevet den længste opera nogensinde: ”Niebelungens Ring” – som
normalt bare kaldes ”Ringen”. Den varer 15 timer i sin helhed!
”Ringen” er sammensat af fire selvstændige operaer.
I Wagners operaer har orkestret en mere fremtrædende position end hos andre
komponister.
Det sker f. eks. ved at bruge ledemotiver. Ledemotiver er musikalske temaer, som
hører til de enkelte personer, steder eller begivenheder. Når orkestret spiller
dem, ved man (bare ved at lytte), hvad der sker i handlingen.
Wagner fik bygget et helt særligt og specielt designet operahus i den lille by
Bayreuth i Tyskland. Her opføres kun Wagner-operaer! Hvert år afholder man
Bayreuth-festivalen, hvor Wagner-elskere fra hele verden valfarter til. Det kan
være næsten umuligt at få billetter!

Opera-Quizz
1.

Hvad hedder den kvindelige hovedrolle i Puccinis opera ”La Bohéme”?

2.

I Mozarts opera ”Tryllefløjten” optræder Nattens Dronning. Prøv at høre
hendes arie ”Der Hölle Rache” på youtube.com. Tror du, at Nattens Dronning er
alt eller sopran?

3.

Hvad er en libretto?

4.

Den danske komponist Carl Nielsen har skrevet to operaer. Hvad hedder de?

5.

Verdi har komponeret mange operaer. En af de mest berømte er ”La Traviata”.
Hvad hedder hovedpersonerne?

6.

I første akt af ”La Traviata” synger de to hovedpersoner en arie ”Brindisi”.
Prøv at finde den på youtube.com. Hvor befinder personerne sig, mens de synger?

7.

Er Richard Wagner mest kendt for at komponere symfonier eller opera?

8.

En af Wagners operaer hedder ”Valkyrien”. Hvad er en valkyrie?

9.

I Wagners opera Lohengrin, kommer helten (Lohengrin) sejlende ind på scenen
i en båd trukket af en fugl. Hvilken fugl?

10.

Lohengrin synger en berømt arie ”In fernem Land”. Find den på youtube.com.
Tror du, at Lohengrin er bas eller tenor?

11.

En af de mest berømte Wagner-sangere, som har optrådt på de største scener
i hele verden – herunder også i Bayreuth, er nu chef for Aalborg Symfoniorkester.
Hvad hedder han?

Quizz-svar:
1.

Hovedpersonen i ”La Bohéme” hedder Mimi

2.

Nattens Dronning er sopran

3.

En libretto er teksten til en opera

4.

Carl Nielsens to operaer hedder ”Maskerade” og ”Saul og David”

5.

Hovedpersonerne i ”La Traviata” hedder Alfredo og Violetta

6.

Hovedpersonerne er til fest, når de synger “Brindsi”

7.

Richard Wagner er mest kendt for at komponere operaer

8.

En valkyrie er en slags krigsgudinde

9.

Båden bliver trukket af en svane

10.

Lohengrin er tenor

11.

Poul Elming er chef for Aalborg Symfoniorkester

