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Zomeropera in Alden Biesen

Don Pasquale
Gaetano Donizetti
donderdag 1 juni 2017
18.30 - 24.00 uur
“Don Pasquale”, een opera buffa in drie bedrijven, speelde zich oorspronkelijk af in het Rome
van omstreeks 1820-1830. De opera ging in première in het Théâtre Italien in Parijs in 1843
De opera buffa ('buffa' betekent grappig) is een operagenre dat ontstaan is in Italië .
Aanvankelijk was dit operagenre kort en komisch bedoeld maar al gauw ontwikkelde de opera
buffa zich tot een zelfstandig genre. Het werd snel populairder dan de in verval geraakte opera
seria (serieuze opera) en werd ook bekend buiten Italië.
Een bekend voorbeeld van de opera buffa is “Le nozze di Figaro”, een werk van Wolfgang
Amadeus Mozart. Het hoogtepunt van de opera buffa is te vinden bij Gioachino Rossini,
bijvoorbeeld met “Il barbiere di Siviglia”. Aan het eind van de 19e eeuw was er de laatste
opleving van de opera buffa met de “Falstaff” van Verdi in 1893.
Don Pasquale, een rijke vrijgezel op leeftijd, eigenaar
van een prestigieus wijnkasteel, heeft besloten te
trouwen om zijn weerbarstige neef en erfgenaam Ernesto
een lesje te leren. Hij ziet een eigen huwelijk als middel
om zijn neef te onterven en diens huwelijksplannen met
Norina te dwarsbomen.
Zijn vriend (en intrigant), Dokter Malatesta, is er echter
van op de hoogte dat Ernesto en Norina trouwplannen
hebben en wil hen met een sluw plan met naams- en
gedaanteverwisselingen helpen.
Dit is het begin van een zeer amusante muzikale
deurenkomedie en vederlichte farce, waarbij Don
Pasquale uiteindelijk aan het kortste eind trekt. De
moraal van het verhaal: "Een mens moet wel zot zijn om
op hoge leeftijd te trouwen."
Succesregisseur Frank Van Laecke en dirigenten Giuliano Betta en Paolo Spadaro staan garant
voor een kwalitatief hoogstaande voorstelling in een uniek kader.
De voorstelling eindigt omstreeks 23.00 uur.
De opera wordt in de originele taal (Italiaans) gezongen; er is boventiteling in het Nederlands.
Wij hebben 25 kaartjes voor deze voorstelling gereserveerd. Een kaartje kost 45 €.
We rijden met eigen wagens en vertrekken om 18.30 uur aan het Administratief Centrum. Wie
meerijdt, betaalt 7€ rechtstreeks aan de chauffeur.
Inschrijving vóór 25 mei 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 45 € op
onderstaande rekening van Davidsfonds Herentals. (Wie zijn interesse vroeger reeds heeft
kenbaar gemaakt, kan gewoon storten.)
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