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Zomeropera in Alden Biesen

IL Trovatore
Giuseppe Verdi
woensdag 6 juni 2018
20.30 – 22.30 uur
Il trovatore (De troubadour) is een tragische opera in vier bedrijven van Giuseppe Verdi. De
eerste opvoering vond plaats op 19 januari 1853 in Rome. De opera wordt beschouwd als een van
de meesterstukken van Verdi, tezamen met “Rigoletto” en “La traviata”, maar wordt minder vaak
opgevoerd.
Il Trovatore speelt zich af in
de zestiende eeuw in het
zigeunermilieu in Spanje
waar
liefde,
verleiding,
misleiding,
wraak
en
chantage hoogtij vieren en
het
noodlot
zich
onomkeerbaar voltrekt. Het
is het
verhaal van de
vechtjas-troubadour Manrico
die wordt opgevoed door een
zigeunerin, die aan het slot
van het gebeuren toch niet
zijn moeder blijkt te zijn.

Wie de historie vooraf wil kennen kan het op https://www.zomeropera.be/nl/programmatie2018/il-trovatore/#SYNOPSIS nalezen.
Succesregisseur Carlos Wagner die voor Zomeropera reeds Rigoletto en Eugen Onegin (dat wij
in 2016 bijwoonden) realiseerde, staat borg voor een voorstelling die op het netvlies blijft
kleven. Dirigenten Enrico Delamboye en Leslie Suganandarajah leiden een topcast en het
Zomeropera orkest en koor tot muzikale hoogtepunten.
De voorstelling begint om 20.30 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur. Er is geen pauze
De opera wordt in de originele taal (Italiaans) gezongen; er zijn twee schermen met vertaling naar
het Nederlands.
Wij hebben 20 kaartjes voor deze voorstelling gereserveerd. Een kaartje kost 45 €. Drankje na
de voorstelling inbegrepen.
We rijden met eigen wagens en vertrekken om 18.30 uur aan het Administratief Centrum. Wie
meerijdt, betaalt 7€ rechtstreeks aan de chauffeur. We zijn rond 24.00 uur teug in Herentals.
Inschrijving vóór 27 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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