Muziek

maart 2016

Zomeropera in Alden Biesen

Eugen Onegin
Pjotr Tsajkovski
donderdag 2 juni 2016
18.30 - 24.00 uur
“Eugen Onegin” is een lyrische opera in 3 aktes naar een roman van Alexander Poesjkin. Hij
ging in première in Moskou op 29 maart 1879. Het is de eerste Poesjkinopera van Tsjaikovski en
een van zijn meest geïnspireerde en meest geliefde creaties voor de lyrische scène.

De introverte Tatjana ervaart de provinciale,
landelijke leefwereld waarin ze opgroeit als
verstikkend. Eugen Onegin, die ze via haar
buurman Lenski leert kennen, lijkt een poort naar
een andere en meer opwindende wereld. Maar de
wereldse en ervaren Onegin lijdt aan ennui. Niets
kan hem bekoren of verrassen. Een hartstochtelijk
verliefde Tatjana wordt door hem op een kille, zij
het begripsvolle, wijze afgewezen. Onegins flirt
met de zus van Tatjana, Olga, heeft dramatische
consequenties. In een duel doodt Onegin per
ongeluk zijn vriend Lenski.
Vele jaren later liggen de kaarten heel anders: nu
bekent een passionele Onegin zijn gevoelens voor
Tatjana die maatschappelijk is opgeklommen. Na
Onegin is het Tatjana’s beurt om nee te zeggen,
hoe hartverscheurend dat voor haar ook is.

Onder de muzikale leiding van Enrico Delamboye en Leslie Suganandarajah, met een decor-en
kostuumontwerp van Marnik Baert en een choreografie van Tom Baert is deze realisatie een
coproductie met Theater Koblenz. In Koblenz ging deze uitvoering in een modern jasje in 2015
in première. Op de webstek van de zomeropera (http://www.zomeropera.be/nl/programmatie2016/eugen-onegin) vind je meer informatie over de rolbezetting.
De voorstelling begint om 20.15 uur en eindigt omstreeks 23.00 uur.
De opera wordt in de originele taal (Russisch) gezongen; er is boventiteling in het Nederlands.
Wij hebben 25 kaartjes voor deze voorstelling gereserveerd. Een kaartje kost 40 €.
We rijden met eigen wagens en vertrekken om 18.30 uur aan het Administratief Centrum. Wie
meerijdt, betaalt 7€ rechtstreeks aan de chauffeur.
Inschrijving op één adres:
Gust Gepts

014 /223614 gust.gepts@telenet.be

Na bevestiging van jouw inschrijving kan je die definitief maken door het storten van 40 € op
onderstaande rekening van Davidsfonds Herentals. (Wie zijn interesse vroeger reeds heeft
kenbaar gemaakt, kan gewoon storten.)
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