Sæson 2016-17

Opera aftener

Kære opera elsker
Så er vi klar med et kig til den nye sæson, der – foruden et par endnu ikke fastlagte ture – byder på 4 forestillinger i Vejle Musikteater:

Carl Nielsen: Maskerade (Det Kgl. Teaters Kammeropera)
Hvad gemmer sig bag masken? Sandheden? Fremtiden? Kærligheden?
Ved et maskebal forelsker Leander og Leonora sig hovedkulds i hinanden. Begge
bærer de masker, og hinandens navne kender de ikke, men de er sikre i deres
sag: Det her er den store kærlighed. Ulykkeligvis har deres forældre allerede
lagt planer for de unge menneskers fremtid, og de står ikke til at ændre. Men
hverken Leander eller Leonora er villig til at opgive kærligheden uden kamp, og
sammen med tjenestefolkene Henrik og Pernille sætter de en plan i værk, der
skal sikre deres lykke – og minde forældrene om, hvordan det er at være ung og
forelsket.
Vejle Musikteater tirsdag 15. november 2016 kl. 19:30

Rossini: Askepot
En smuk, ung kvinde er klædt i pjalter og tvunget til at være tjenestepige for sin
grusomme stedfamilie. Hun møder en flot prins, der længes efter at finde den
eneste ene. Tilføj en fegudfar, et par grimme søstre og en balsal, og du har den
vidunderlige og livsbekræftende opera, Askepot af Rossini.
Vejle Musikteater, torsdag 24. november 2016 kl. 19:30

70 års OPERA
Med denne festlige dobbelt-jubilæumsgalla markerer vi Den jyske Operas 70 år
og Vejleegnens Teaterforenings 40. Overraskelser og bobler i pausen indgår i
billetprisen.
En musikalsk operarejse med uddrag af vidunderlige operaer opført af Den jyske Opera siden 1947.
Vejle Musikteater, fredag 24. marts 2017 kl. 19:30

Mozart: Figaros bryllup
I den succesfulde instruktør Elisa Kragerups fortolkning af Figaros bryppul udfordres både sangere, symfoniorkester – placeret på scenen – og publikum til at
lægge ”plejer” på hylden og se på Mozarts livlige og elskede opera med nye øjne- Det er dog stadig Mozarts Figaro.
Vejle Musikteater, fredag 31. marts 2017 kl. 19:30

Billetter kan allerede nu reserveres på mh@kunstkulturvejle.dk
eller 26 39 27 44
Oplysning om ture til operahuse i ind- og udland, pakke- og gæstepriser samt
foredragsaftener udsendes senere.

Med venlig hilsen
Kunst & Kulturhøjskolen

