NÄYTÖSTEN KESTOT
I osa

1 tunti 12 minuuttia
väliaika

II osa

1 tunti 37 minuuttia

Maailman tunnetuin rakkaustarina, maailman kuuluisimman
oopperatähden tahtipuikon alla; Plácido Domingo johtaa loistavaa
tähtikaartia, jossa Juan Diego Flórez sekä Aida Garifullina esiintyvät
kohtalon kiroamina rakastavaisina Jürgen Flimmin ohjaamassa
Wienin kansallisoopperan tuottamassa
Charles Gounodin säveltämässä oopperassa.
Domingo elää ja hengittää oopperaa. Hän on ollut mukana yli 3800
esityksessä, 147 eri roolissa. Hän piiskaa laulajistaan esiin ylivoimaiset
suoritukset - jokainen silmänurkka kostuu Flórezin viimeisissä
jäähyväisissä rakastamalleen Julialle, eikä Garifullinan tulkitsema Julia jää
piiruakaan miespääosan varjoon voimassaan ja höyhenenkeveydessään.

Laulettu ranskaksi, tekstitys suomeksi.

ROMEO ET
JULIETTE
Musiikki Charles Gounod
Libretto Jules Barbier ja Michel Carré
William Shakespearen näytelmän mukaan

Plácido Domingo

Kapellimestari
Ohjaaja

Jürgen Flimm

Kuoronjohtaja

.

Thomas Lang

I NÄYTÖS
Naamiaistanssiaiset Capuletien palatsissa
Tybalt kertoo Juliasta, joka saapuu isänsä seurassa. Romeo, Mercutio sekä Benvolio
ystävineen ovat juhlassa valeasuisina. Marcutio laulaa kuningatar Mabista, ja Julia
vuorostaan elämäniloisen valssikappaleen. Romeo ja Jullia tapaavat toisensa, ja
rakastuvat. Tybalt kuitenkin epäilee naamioitineen Romeon olevan arkkivihollisensa,
ja tahtoo kostaa kokemansa loukkauksen. Kahakasta huolimatta Capulet määrää
juhlan jatkumaan häiriöttä.

ROOLEISSA
JULIETTE - AIDA GARIFULLINA
ROMEO - JUAN DIEGO FLÓREZ
ISÄ LAURENT - DAN PAUL DUMITRESCU
MERCUTIO - GABRIEL BERMÚDEZ

II NÄYTÖS

STEPHANO - RACHEL FRENKEL

Capuletien puutarhassa

CAPULET - WOLFGANG BANKL

Romeon palveluspoika Stephano auttaa isäntäänsä pääsemään palatsiin, ja nuoret
rakastavaiset vannovat ikuisen rakkautensa valat.
III NÄYTÖS
1 kohtaus: Laurentin huoneessa
Julian hoitajan Gertrude saattaa suojattinsa isä Laurentin huoneeseen, jossa Romeo
odottaa tehdäkseen Juliasta vaimonsa. Laurent toivoo häiden auttavan kahden
kilpailevan perheen keskinäisen rauhan syntymisessä.
2 kohtaus: Kadulla, lähellä Capuletien palatsia
Stephano houkuttelee laulullaan kansan kadulle, ja pian taistellaan. Tybalt tappaa
Mercution, ja Romeo kostaa toverinsa kuoleman. Herttua karkoittaa Romeon.
IV NÄYTÖS
Julian huoneessa aamun koittaessa
Romeo ja Julia laulavat dueton, minkä jälkeen Romeo lähtee maanpakoon. Julian isä
muistuttaa tytärtään Tybaltin viimeisestä toiveesta; tytön tulee naida kreivi Paris.
Munkki antaa Julialle juoman, jonka avulla tämä vaipuu kuolemankaltaiseen uneen,
josta tytön - suunnitelman mukaan - Romeo herättää hänet hautajaisten jälkeen.
V NÄYTÖS
Julian hautakammiossa
Romeo murtautuu hautakammioon ja ottaa myrkkyä luullen rakastettunsa kuolleen.
Tieto suunnitelmasta tuli liian myöhään. Kun tyttö herää munkin antaman juoman
tuottamasta unesta, hän kauhistuu ymmärrettyään tapahtuneen. Nuoret laulavat vielä
viimeisen dueton ennen kuin myrkky toimii ja Romeo kuolee. Julia tappaa itsensä
voidakseen jäädä rakkaansa luo kuolemassakin.

.

TYBALT - CARLOS OSUNA
GERTRUDE - ROSIE ALDRIDGE
HERTTUA - ALEXANDRU MOISIUC
PARIS - IGOR ONISHCHENKO
GREGORIO - AYK MARTIROSSIAN
BELVOLIO - MARTIN MÜLLER

