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Operagennemgang  2021/2022 

4 foredrag på  HELIKONs Operahold 

Foredragsholder: Ib Flemming Hansen 

I den kommende sæson 2021/2022 fortsætter Ib Flemming Hansen sine populære operaforedrag, og 

der vil blive gennemgået 4 operaer (4 nyopsætninger) fra Den Kgl. Operas repertoire. Operaerne vil 

som sædvanlig blive gennemgået handlingsmæssigt og musikalsk med mange musikeksempler fra 

nogle af de bedste DVD-indspilninger. Foredragene er velegnede som forberedelse til en 

operaaften, og datoerne er lagt efter Den Kgl. Operas repertoireplaner og HELIKONs muligheder. 

Torsdag 7. oktober 2021: ”Faust” af Charles Gounod 

Operaen ses Tirsdag d. 12/10-21. 

Operaen er bygget over Goethes skuespil ”Faust”, som er en af de helt store fortællinger i 

Verdenslitteraturen og handler om en gammel videnskabsmand og filosof Faust, der for at opnå 

evig ungdom forskriver sin sjæl til djævelen i skikkelse af Mefistofeles. Faust synes ikke, at han har 

fået nok ud af sin ungdom. Nu er han blevet gammel og er drevet af ønsket om evig ungdom, og 

han sælger sin sjæl for at opnå dette. Og han får nu lov til at leve en elskovsfuld ungdom, men med 

katastrofale følger. Hovedpersonerne er filosoffen Faust, den djævelske Mefistofeles og den unge 

pige Margrethe , der kommer i ulykke. Som et kuriosum kan nævnes, at Margrethes såkaldte 

”Juvelarie” nævnes i Tintin-tegneserierne, hvor operadivaen Bianca Castafiore gentagne gange 

diverterer med denne arie. 

Torsdag 2. december 2021 ”Maskeballet” (”Il ballo in maschera”) af Giuseppe Verdi 

Operaen ses Tirsdag d. 7/12-21 

Denne opera foregår ved det svenske hof i 1792, og hovedpersonen er den svenske konge Gustav III 

og skildrer et forhold mellem kongen og kaptajn Anckarströms hustru Amelia, hvilket selvsagt 

giver store problemer, da Kongen og Anckastrøm er de bedste venner. Operaen er fyldt af store 

lidenskaber, meget dramatisk musik og flotte arier. 

Torsdag 27. januar 2022: ”Don Juan” af Mozart. 

Operaen ses Tirsdag d. 01/2-22 

”Don Juan” er en af Mozarts kendteste og mest elskede operaer. Titelpersonen er den berømte 

forfører Don Juan, som efterstræber alle kvinder, og han har stor succes hos kvinderne. Som hans 

tjener Leporello i sin listearie kan berette, har han alene i Spanien haft 1003 elskerinder. Men det 

ender galt til sidst…..Spændende handling og vidunderlig musik af den geniale operakomponist 

Mozart. 

Torsdag 10. marts 2022: ”Valkyrien” af Richard Wagner. 

Operaen ses Søndag d. 20/3-22 

”Valkyrien” er en af operaerne i ”Niebelungens Ring”, dette monumentale musikdrama, der består 

af 4 operaer: ”Rhinguldet”, ”Valkyrien”, Siegfried” og ”Götterdämmerung”. Hele værket er fuldt af 

stor dramatik og pragtfuld musik. Og ”Valkyrien” er ingen undtagelse. Tænk blot på Valkyrie-ridtet 

med 8 sangerinder og kæmpesymfoniorkester for fuld kraft. Hele Ringen skildrer den gamle tyske 

og nordiske Gudeverden med Wotan (Odin) som overguden. 


