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PROGRAM

l GIANNI SCHICCHI - Giacomo Puccini  
O mio babbino caro

Operaer omhandler ofte to af livets vigtigste facetter 
- kærligheden og døden, og Puccini’s komiske opera 
Gianni Schicchi adskiller sig ikke fra denne norm, 
selvom sorgen dæmpes en del, da familien til den afdøde Gianni 
opdager at de ikke arver kongens mønt. Derfor iklæder de et fami-
liemedlem den afdødes tøj og placerer ham i sengen, og indkalder 
notaren til bevidning af et helt nyt testamente, men uheldigvis testa-
menterer den udpegede aktør det hele til sig selv, til stor opstandelse 
for de omkringstående! Den sang som Loveline nu skal synge, er den 
eneste sang fra hele operaen, som er blevet rigtig populær og med 
rette forblevet en ørehænger - Lauretta er forelsket i Rinuccio, men 
i midten af striden om arven er faderen ved at spænde ben for deres 
forhold og så synger hun den berømte aria “Åh, min elskede far!” - 
og ingen far er vel så hjerteløs at han kan modstå den melding!

l DON GIOVANNI – Wolfgang A. Mozart 
Madamina, il catalogo è questo

Mozart’s Don Giovanni hæver sig langt over de 
mange andre operaer, som er baseret på legenden 
om Don Juan - ”den straffede vellystner”, der efter 
sigende fejede skørtet væk under intet mindre end 2.065 fruentim-
mere, men til slut ender med et tragisk forfald og en bogstavelig tur 
til helvede. I denne aria, som synges af Thabang, opsummerer op-
passeren Leporello et helt katalog over chefens eskapader, og derfor 
kaldes denne sang populært for ”katalog arien”. Søren Kirkegaard 
forsikrede i Enten-Eller at Mozart’s Don Giovanni var det største 
kunstværk, der nogen sinde er skabt, selvom han næppe havde helt 
det samme erfaringsgrundlag som Don Joan!

l TOSCA - Giacomo Puccini
 Vissi d’arte

Puccini’s melodramatiske opera Tosca er berømt for 
nogle af komponistens mest lyriske melodier - han 
var i øvrigt på det tidspunkt allerede så velhavende, 
at han ansatte ”underkomponister” som renskrev og satte på pa-
pir mesterens notater, mens han selv tog på andejagt på søen der 
grænsede op til komponistens villa! I operaen Tosca går striden om 
den smukke Floria Tosca mellem den romantiske og revolutionære  
kunstmaler Cavaradossi og den sadistiske politipræfekt Scarpia. 
Midt i havet af had, hvor Scarpia deklarer at Tosca får ham til at 
glemme Gud, synger hun den smukke ”Vissi d’arte, vissi d’amore” 
- ”jeg boede for kunst og levede for kærlighed” som beskriver 
hvorledes hun har viet sit liv til kunsten og kærligheden. Puccini var 
selv af den opfattelse at sangen var lidt for sukkersød til den barske 
historie, hvor Tosca kort efter myrder Scarpia med et knivstik, og 
ville helt have slettet den fra operaen, men på det tidspunkt var den 
allerede blevet så populær hos både publikum og sopraner, at han 
lod den blive.

l DON GIOVANNI - Wolfgang A. 
Mozart   
Là ci darem la mano 

Vi er tilbage i Mozart’s Don Giovanni 
med et duet mellem Don Juan og Zer-
lina, som han forsøger at forføre til sit slot, efter at have distraheret 
hendes forlovede med løftet om at arrangere deres bryllupsfest. Là 
ci darem la mano - “ræk mig Din hånd Du kære” er en af de mest 
populære duetter mellem en sopran og baryton, som er mandestem-
men beliggende imellem tenor og bas.

l TRISTAN UND ISOLDE – Richard Wagner  
Isoldes Liebestod (piano arrangement: Franz 
Liszt)

Den tyske komponist Wagner var ikke kendt for at 
fatte sig i korthed - flere af hans operaer opføres over 
flere dage, og derfor opfattes han nok af mange som “opera for vi-
derekommende”, og det er en skam, for han skrev noget af histo-
riens mest romantiske opera musik. Isoldes Liebestod - Isolde’s kær-
lighedsdød” - med sublim reference til Shakespeare’s Romeo & Julie, 
er afslutningen på mammutværket Tristan og Isolde, hvor Isolde 
sidder på scenen og beskriver kærligheden ved Tristan’s lig. Vi taler 
om en af operaens mest krævende roller - da den berømte svenske 
sopran Birgit Nilsson blev spurgt hvad rollen krævede svarede hun 
selv ”Et par gode sko, og nogle hurtige kulhydrater i form af bananer 
i pauserne og godt med vand!” Wagner’s svigerfar Franz Liszt, lavede 
piano arrangementet to år efter uropførelsen, og gjorde melodien 
berømt længe inden selve operaen blev udbredt i repertoiret. 
 
   
l MASKARADE – Carl Nielsen   

Time was when our street was silent

Nu er vi på hjemmebane - Carl Nielsen’s Maskerade 
kan med rette betegnes som Danmark’s nationale 
opera, og har været opført utallige gange - både i 
den originale version med premiere i 1906 og senere i Kasper Bech 
Holten’s moderne og ikke mindre grandiose produktion. Jeronimus, 
som synes at alting var bedre i ”de gode gamle dage” var basbary-
tonen Ib Hansen’s glansrolle og her synger Thabang arien ”Time was 
when our street was silent” - ”fordum var der fred på gaden” -  søn-
nen Leander er forelsket op over begge ører i den smukke Leonora, 
som han har mødt tilfældigt under et maskebal, men Jeronimus har 
allerede udvalgt en partner til sønnen. Enden er dog lykkelig, da det 
viser sig efter at maskerne er faldet, at være en og samme person - i 
sandhed det man kalder en ”Happy Ending!”

l LA BOHÈME – Giacomo Puccini   
 Sì, mi chiamano Mimi

En af Puccini’s mest populære operaer, og har siden 1908 været op-



ført mere end 500 gange på Det Kgl. Teater, og det er der 
en god grund til. Den charmerende historie handler om 
tre kunstnere der forsøger at leve livet til fulde i Paris 
uden en øre på lommen, forfulgt af en ubehagelig vice-
vært, som de altid står i restance til, og generel mangel 
på materielle besiddelser. To af gutterne er taget i byen, 
da Mimi dukker op i lejligheden og møder Rudolfo, og under påskud 
af at skulle have tændt et stearinlys, en tabt nøgle på gulvet og anden 
kvindelist, lykkes det i løbet af ca. fem minutter de to at blive stormende 
forelsket, hvilket ikke er spor usædvanligt for en opera! Mimi’s smukke 
arie ”Sì, mi chiamona Mimi” - Ja, de kalder mig Mimi, er en af de mest 
berømte partier og er sunget af talrige stjerner inklusive Maria Callas, 
og senest har den russiske verdenssopran Anne Netrebko gæsteoptrådt 
som Mimi på Operaen i København.

l DIE LUSTIGE WITWE 
 – Franz Lehar   

Lippen schweigen

Nu skal vi en tur på besøg i den lettere op-
erette genre, og ingen forstår denne kun-
stform bedre end østrigerne og en af deres favorit komponister Franz 
Lehar, som dog var født i det nuværende Ungarn. Den Glade Enke er 
hans mest berømte komposition, og titlen afslører vel egentligt det hele?  
I det fjerne Balkan fyrstedømme Pontevedrino, der står på fallittens 
rand, udspiller der sig en ulykkelig kærligheds historie. Grev Danilo 
må af standsmæssige årsager ikke gifte sig med sin elskede, bondepigen 
Hanna. Han rejser derfor til Paris, hvor han forsøger sig at drukne sin 
ulykkelige kærlighed blandt de franske grisetter på Maxim’s.  I mellem-
tiden bliver Hanna gift med den rige bankier Glawari, som uheldigvis 
dør tre dage efter brylluppet og efterlader Hanna som en meget rig, og 
tilsyneladende glad enke, selvom handlingen vel nok udspiller sig før 
tiden med de gyldne håndtryk. ”Lippen Schweigen” kaldes på dansk En-
kevalsen og jeg tror I kan se på Loveline, at hun er kommet nogenlunde 
godt over sorgen allerede på det her tidspunkt og står potentielt til ikke 
blot af få prinsen på den hvide hest, men også at redde fyrstedømmets 
fallerede økonomi!

l I PAGLIACCI - Ruggiero Leoncavallo  
Si può?... Si può?... Signore! Signori! ... Un nido di 
memorie

Denne berømte sang indleder Leoncavallo’s opera Bajad-
ser, som omhandler en lille gøglertrup der rejser rundt 
med et ægtepar for at opføre et kærlighedsdrama, som pludselig bliver 
til virkelighed. I prologen fortæller den udklædte klovn at det vi nu skal 
overvære ikke er et maskespil med falske tårer, men en sandfærdig be-
retning ”Mine damer og herrer - uforglemmelige minder”

PAUSE

l AFRIKANSKE SANGE
 Heimwee – S. le Roux-Marais   

  
Heimwee eller på dansk “hjemve”, er en Afrikaans spro-
get sang, som fortæller om tilflytterens ensomme liv i 
den grå og triste storby, og længslen efter Afrikas sol-
rige vidder. Afrikaans er modersmålet for syv millioner sydafrikanere, 
herunder de oprindelige indvandrere fra Europa - boerne, og tillige for 
mulatterne i det vestlige Kapland. Det er et af verdens yngste sprog - 
de første bøger på Afrikaans blev publiceret så sent som i 1875. Det 
er et germansk sprog, præget ikke blot af indvandrerne fra Holland og 
Frankrig, men også influeret af lokale sorte sprog og slaverne som blev 
indført fra Malaysia. Sangen blev udødeliggjort af den sydafrikanske so-
pran Mimi Coertse, som havde en lang karriere som stjerne på Wiener 
operaen, og stadigvæk lever i bedste velgående i hovedstaden Pretoria.

l MADIBA: THE AFRICAN OPERA 
 – Sibusiso Njeza
 Nda mthanda ndisa a al nkumbona   

 
Den afrikanske opera Madiba (Mandela’s kælenavn) 
fortæller om hidtil ukendte facetter i Nelson Mandela’s 
liv og havde premiere i 2014. I arien “Nda mthanda ndisa a al nkum-
bona” - “at lære at elske” beskriver en ung Mandela, hvorledes han er 
blevet forelsket i sin fremtidige hustru Winnie.

l Ndililolo Mna – Mbeki Mbali   
 

I den smukke arie Ndililolo Mna - “jeg er ensom” 
fortælles om moderen der har mistet alle børnene til 
HIV/AIDS og nu sidder ved deres gravsted og beklager 
sin skæbne. 

l Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen 
 – Robert Stolz 
 
Robert Stolz’s smukke Auf der Heide blüh’n die letz-
ten Rosen - ”På heden blomstrer de sidste roser” blev 
oprindeligt komponeret til den stærkt nationalistiske 
film Herbstmanövere (Efterårsmanøvren), men er senere blevet kendt 
som en populær folkemelodi. Stolz selv flygtede under Anschluss fra 
Wien til USA og var bosat der under hele krigen, selvom nazi sty-
ret forsøgte at lokke ham til Tyskland med løfter om berømmelse og 
kompensation. Den romantiske komponist var også travlt beskæftiget 
med romantikken i sit private liv, og nåede hele fem ægteskaber og 
døde først i 1975 i Wien i en alder af 95 år.

l Ciribiribin – Alberto Pestalozza   
 

Pestalozza’s italienske ballade Ciribiribin - “De er så 
forelskede” er karakteriseret af den gentagne anven-
delse af en 5-noders frase som beskriver sangens titel. 
Denne sang har været indsunget af mange berømte 
kunstnere - herunder Frank Sinatra, Mario Lanza og Bing Crosby.

l Some enchanted evening 
 – Rodgers & Hammerstein II 

 
Den berømte sang “En fortryllende af-
ten” kommer fra Rodgers & Hammer-
stein’s musical South Pacific og synges af 
den franske indvandrer Emile de Becque på en sydhavsø under anden 
verdenskrig, som forelsker sig stormende i den smukke Nellie For-
bush under en dans i officers messen. Den klassiske love story udlagt 
af musicals genrens uovertrufne mestre.

l Wiegenlied – Franz Schubert  
(piano arrangement: Leopold Godowsky)

Schubert’s berømte vuggevise “Schlafe, schlafe, holder 
süsser Knabe” - ”Nu er jord og himmel stille” er baseret 
på en smuk og hjertelig melodi, og Godosky’s arrange-
ment for piano har fastholdt de oprindelige sprøde og rige kontraster. 
Selv i Danmark kan man købe babylegetøj som spiller denne kendte 
melodi!

l FOUR INDIAN LOVE LYRICS 
 – Amy Woodforde-Finden 
 Kashmiri Song (piano arrangement: Stephen Hough)



Amy Woodforde-Finden er bedst kendt for hendes 
Kashmiri sang, som er en del af de fire indiske lyriske 
kærlighedsdigte. Hun var gift med en kirurg i den in-
diske hær og levede i en lang årrække i landet, som 
fik stor indflydelse på hendes kompositioner - præget 
af sentimental romantik, som hensætter tilhørerne til 
hendes egen eksotiske verden.

   
l Traditional Spirituals (arrangement for vokal og piano: Mark 

Hayes)
 Nobody knows the trouble I’ve seen – Sometimes I feel like a 

motherless child. Steal away - Deep River

Gospel eller ”spirituals” er en slags vækkelsessange, som oprinde-
ligt stammer fra de afrikanske slaver i USA, og havde til hensigt at 
udtrykke deres religiøse overbevisning i sang. De fik ofte et meget 
rytmisk indhold, tæt på jazz genren, og anvendtes ikke blot ved kir-
kelige handlinger, men også i dagligdagen som arbejdssange. De 
udgør i dag et af de vigtigste elementer i den amerikanske folkesang, 
og her har pianisten Mark Hayes lavet smukke arrangementer af de 
mest kendte.

l PORGY AND BESS – George & Ira 
Gershwin  

 Summertime 
 I got plenty of nuttin’
 Bess, you is my woman now

Gershwin beskrev Porgy & Bess som en vaskeægte folkeopera, hvor 
både folkesange og spirituelle sange er skrevet snedigt ind i par-
tituret. Handlingen drejer omkring tiggeren Porgy, som forsøger 
at befri den smukke Bess fra hendes elsker Crown og tilbederen, 
den grumme narkohandler ”Sportin” Life. Vuggevisen Sommer-
tid synges af den unge mor Clara for hendes baby. I erkendelse 
af deres totale mangel på penge og jordiske værdier synger Porgy 
den berømte sang ”Jeg har en masse af ingenting!”, som beskriver 
hans uforpligtende tilgang til livet. Efter at have afslået ”Sport-
ing’s” frierier ender det naturligvis med at de får hinanden, og de 
udtrykker deres forelskelse i den smukke sang ”Bess - nu er Du min 
kvinde!”. Holger Bech oversatte operaen til dansk, som blev urop-
ført på Det Kgl. Teater i 1943, midt under den tyske besættelse, og 
det harmede besættelsesmagten og tysker sympatisørerne, at man 
opførte en jødisk komposition med ikke-ariske aktører så meget, 
at man truede med at sprænge teatret i luften, og efter 22 totalt 
udsolgte opførelser valgte man af sikkerhedsgrunde at stoppe fore-
stillingen i november 1944. Det var derfor en ikke ringe triumf, da 
man allerede den 26. maj, 1945, kunne sætte forestillingen tilbage 
på plakaten. I 1970 blev operaen genopført med Birgitte Price og Ib 
Hansen i hovedrollerne, men jeg håber at publikum deler min op-
fattelse, at vore dygtige sangere Loveline og Thabang er meget bedre 
egnet og langt mere autentiske, til fortolkningen af disse skønne 
sange?

 
Program notater er baseret på informationer suppleret af Eugene 
Joubert og efter bedste evne udlagt for et dansk publikum af Holger 
Krogsgaard Jensen, Jensen Safaris

Sopran Loveline Madumo har sunget Porgy 
& Bess, La Boheme, Tosca og mange andre 
såvel svære som populære værker. Love-
line er kendt i Sydafrika og har sunget på 
tournéer også i Kina, Hongkong, Japan og 
Østrig. Hun kan lide både at synge og op-
træde – og mestrer begge dele. 

Baryton Thabang Senekal har blandt meget 
andet sunget Den glade Enke, La Boheme, 
Rigoletto, La Traviata og Carmen. Han havde 
rollen som Nelson Mandela i Madiba the Af-
rican Opera, som kom op i 2014. Han har, 
som Loveline, sunget også i Østrig. 

Eugene Joubert er en erfaren og aner-
kendt pianist, Han har udover at være kendt 
hjemme akkompagneret i Washington og 
ud over USA, i Tjekkiet og Schweiz. Eugene  
Joubert mestrer alle musikkens genrer. 

Børn i Soweto, januar 
2015, foto: JLC. 

Støtte til børn i 
townships. Evt. 
overskud fra de 

enkelte koncerter  
fordeles med 50 pct. 

til arrangør og 50 
pct. til Loveline Arts 
Foundation.  Sopran 

Loveline Madumo 
er opvokset i en 

township og blev 
hjulpet til uddan-

nelse og dermed en 
international karriere. 

Hun ønsker gennem 
fonden, der har en 

bredt sammensat 
bestyrelse, sammen 

med holdet i øvrigt at 
hjælpe townshipbørn 

i dag. 


