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La Traviata – turnéfinal 4 dec på
Palladium i Malmö
Efter succén med turnéversionen av Tosca förra året, sätter Malmö Opera upp
ännu en opera i det mindre formatet. 2013 är det 200 år sedan Giuseppe
Verdi föddes och vad kan passa bättre detta jubileumsår, än att sätta upp
hans mästerverk La traviata.Operan bygger på romanen Kameliadamen av
Alexandre Dumas d. y. Verklighetens kameliadam, Alphonsine Duplessis, var
älskarinna till ett antal framstående och rika män i Paris, inklusive Dumas
själv, och dog i lungsot 1847, endast 23 år gammal.

Uppsättningen bearbetas och regisseras av Robin Norton-Hale från
Londonbaserade Opera Up Close som specialiserat sig på opera i mindre
format. Hon har valt att förlägga handlingen till förbudstidens Amerika.
Föreställningen spelas på svenska.
Musik: Giuseppe Verdi. Libretto: Francesco Maria Piave efter Alexandre Dumas
d.y. pjäs Kamelia-damen (La Dame aux Camélias). Svensk översättning:
Carin Bartosch Edström. Musikalisk bearbetning och arrangemang: Harry
Blake. Scenografi och kostym: Nina Fransson. Ljus: Anna Björklund. Regi
och textbearbetning: Robin Norton-Hale. Kapellmästare: Annika BjelkWahlberg.
I rollerna: Karolina Andersson, Bengt Krantz,Martin Nyvall/Per-Håkan Precht,
Natalie Hernborg och Jens Persson.
Orkester: Annika Bjelk Wahlberg, piano, Erja Riikonen, cello, Elin Fleischer,
klarinett.
Onsdag 4 december kl 19.30 • Palladium, Södergatan 15, Malmö
Arr: Malmö Opera i samarbete med Musik i Syd

För mer information, ring Ann-Marie Ekman, tel 040-109991 eller 0707287525.
Se även www.palladium.nu, där du finner hela säsongens program.

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i
Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en
samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna
stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta
även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i
Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

