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OPERA GIRAFF är ett fritt operasällskap, bestående av en grupp
passionerade själar med ett gemensamt, brinnande intresse – musiken,
scenen och OPERA. Samtliga är amatörer och har andra dagjobb. På
helger och kvällar pågår en febril, kreativ verkstad, där toner ska läras,
text memoreras, musik skapas, rollporträtt födas, gränser överskridas,
artister mejslas… Mod, passion och dedikation har investerats i detta
skapande.
Med kvällens föreställning ”Troubles & Bubbles” begår Opera Giraff
sin debut! Välkomna till en för oss mycket speciell kväll!

HANDLINGEN
-AKT 1På en sylta någonstans i en sömnig by, jobbar sedan en liten tid servitrisen
Carmen Todd, eller ”Minnie”, som alla kallar henne. Om hennes bakgrund
eller varifrån hon kommer, är det väl aldrig riktigt någon som kommit på
att fråga.
Duett ur Miss Todd fångar en tjuv, G.C. Menotti

Musetta Pinkerton, dagens första (för tidiga) kund, lever för att skvallra
och drömma sig tillbaka till sin ungdom. Eller älta sin ungdom, är det
nog en del som tycker. För länge sedan hade hon en passionerad kärlekshistoria med en spännande och stilig grekisk ung man, som lämnat sitt
hemland av politiska skäl.
Faktiskt just samme man, som är stolt innehavare av sagda sylta…förlåt,
Restaurang Varasdin, nämligen Gerard Germontos. Musetta hyser fortfarande ett hopp om att åter få Gerards bekräftelse och kärlek, men
för Gerard är historien med Musetta för länge sedan förbi och glömd.
Eller…?
”Gerards entré” musik ur Don Giovanni, W.A. Mozart

Idag är en mycket speciell dag. Alfredo, Gerards son ska äntligen
komma hem igen! När barnens mor hastigt avled i hemlandet, skickade
Gerard efter sin lille son till Sverige, men var tvungen att lämna kvar
sin dotter med farmodern, då framtiden i Sverige var oviss.
Riktigt varför det sedan skar sig mellan Gerard och Alfredo är det
ingen som vet. Musetta, tror att hon har hört, att det var något om att
sonen förlorat en massa pengar på spel. Gerard ska laga en stor gryta
riktigt mustig Gulasch, just en sådan som Alfredo älskar, och allt ska
vara skinande rent!

”Dö grymme best!” musik ur Trollflöjten av W.A. Mozart

Alfredo, något nervös, men ändå glad att återse sin far efter några år
utan kontakt, kommer visslande genom gränden. Äntligen ska relationen
med fadern bli mer jämbördig; han ska visa Gerard att han klarar att stå
på egna ben. Alfredo har faktiskt med sig vartenda öre han är skyldig sin
far, efter att denne löst ut honom efter en grej han hade litet otur med.
Otur… I dunklet glimmar plötsligt en kniv till. Alfredo skrattar till
innan han inser att det är allvar. Av den mest osannolika rånare, lyckas
Alfredo återigen bli av med alla sina tillgångar, just utanför Varasdin.
En som genast inser allvaret är Berta, som känner adrenalinet pumpa
när hon ser vad som håller på att hända. Äntligen händer det något i den
här gudsförgätna hålan, där hon riskerar att vittra bort som en gammal
nucka! Den där galningen ska inte få komma undan!
”Blomsterarian” ur Carmen, G. Bizet

Minnie baddar Alfredos blessyrer. En blomma ligger på bordet. Just den
blomma hon höll under när han kvicknade till efter rånet och såg rakt
in i hennes två svarta, djupa brunnar. Återigen möter han hennes stora,
skygga, svarta ögon…
”Rosenbusken och cypressen”, Napoleon Labelet

Något förvånad över att sonen kvicknat till så snart, sätter Gerard honom
i arbete. Sentimental tänker han tillbaks på en sommar för länge sedan
hemma i Grekland, då lille Alfredo varje kväll drog med honom ut på
terrassen för att lyssna till den fågel som sjöng så vackert i toppen av
rosenbusken. Alfredo försöker verkligen också minnas…
”Varasdinduetten” ur Grevinnan Maritza, E. Kálmàn

Herr Smith, alias monsieur Benoit, alias Basilio Basilis, alias… Ja, listan
på stulna identiteter kan göras lång. Basilio vittjar plånboken han just
skrämt till sig. Han mår bra, som alltid efter ett lyckat bedrägeri eller
rån. Han älskar att se andras hånfulla leenden suddas bort inför mötet
med litet knivvift. Det är SÅ enkelt. Och denna gång var rånet verkligen
osedvanligt lyckat – plånboken är sprängfylld! Han har till och med tur
med kvinnor nu för tiden.

Bertas Aria” ur Barberaren i Sevilla, G. Rossini

Berta återkommer efter sin tjuvjakt. Till sin oerhörda förvåning sitter
Musetta och flörtar med en karl, som beställer in dyr champagne och
gör henne sin kur. Paret är så osannolikt att Berta måste skratta. Men
skrattet fastnar i halsen. Nu har alltså t.o.m. Musetta funnit kärleken.
”När kärlek vaknar till en kvinna” ur Trollflöjten, W.A. Mozart

Som magneter dras Alfredos och Minnies blickar till varandra.
Det är oundvikligt.
”Brindisi” ut Traviata, G. Verdi

Dags att skåla för kärleken! Alla är lyckliga! Eller?
INTERMEZZO
”One” ur A Chorus Line, M. Hamlish
“What a curse for a woman is a timid man” ur Miss Todd, G.C. Menotti

Berta drömmer om storstäder och glamour, om scener och äventyr, om
män som bjuder på sig själva, som kan leka och inte ta livet så förbaskat
allvarligt.
-AKT 2”Kärleksmorgon”, musik ”Vals de l’amour”, Piaf.
I en avsides, liten stuga med egen terrass mot havet bor sedan ett par
månader Alfredo och Minnie. I varandras sällskap är de oövervinneliga.
För första gången på många år, ja kanske för första gången i livet, slappnar
Minnie av och vågar vara lycklig och älskad.
När Alfredo smiter iväg för att överraska Minnie med nybakta croissanter,
kommer dock ödet ikapp henne…

Duett ut Traviata, G. Verdi
Gerard har kommit för att få Minnie att lämna hans son, genom att
insinuera att hon lever på Gerards pengar via Alfredo och därmed inte
är bättre än en prostituerad. Triumferande låter Minnie Gerard läsa ett
dokument, som visar att det i själva verket är hon som försörjer Alfredo,
och att det är hon som betalt för stugan. Hon ber honom gå.
Gerard tvingas byta taktik och drar ett annat kort ur rockärmen – familjelyckan. Martyriskt målar han upp bilden av sin dotter hemma i
Grekland, som kommer att bli lämnad och utstött, om det kommer fram
att Alfredo lever i synd med en flicka, som dessutom inte alls lever upp
till släktens standard. Minnie ser på fotot av Alfredos lyckliga familj och
inser att hon måste kliva åt sidan en tid för att inte splittra den. Men
Gerard begär mer än så, hon måste lämna honom för alltid. Visst, nu är
hon ung och vacker, men sedan då?
Det finns ingen framtid för mesallianser. Minnie ser sig tvungen, att fatta det fruktansvärda beslutet att rädda Alfredos framtid från henne själv.
Gerard känner inte den väntade triumfkänslan när hans planer lyckas,
utan märker istället att han gråter.
”Ch’ella mi creda” ur La Fanchiulla del West, G. Puccini

Gerards ångest stegras av att bevittna sin son läsa Minnies avskedsbrev
och bryta ihop.
”Nemico della patria” ur Andrea Chénier, U. Giordano

Efter att ha hämtat hem sonen har Gerard en inre uppgörelse med sig
själv. Han drar sig till minnes andra gånger i livet han ljugit och skarvat
för att få sin vilja igenom, tex redan som ung på barrikaderna i Grekland. Men då fanns ett framtidshopp, en tro, kärlek… Han inser att han
slutat leva och förstenats till slav i sitt eget liv.
Musettas aria ur La Bohème, G.Puccini

Gerard avbryts i sina tankar av Musetta, som återvänder till Varasdin för
att visa upp sina nya, flotta vanor och göra Gerard svartsjuk. I släptåg har

hon Basilio. Men Gerard behandlar dem bägge som luft. I ett desperat
försök att få hans uppmärksamhet, ställer hon sig upp och sjunger om hur
alla män slickar henne med blicken, vart hon går. Plötsligt fylls Gerard
av en stark känsla av att ha en chans att reparera sitt bortkastade liv. Den
gamla passionen för Musetta vaknar inom honom, kanske på grund av det
faktum att en annan man uppvaktar henne. Åter öppnar Gerard sitt hjärta
för sin forna flamma. Men det finns ytterligare en sak Gerard inser att han
måste göra, för att inte bitterheten återigen ska få förstöra hans liv.
Basilios aria ur Figaros Bröllop, W.A. Mozart

Kvarlämnad på Varasdin försöker Basilio upprätta sin heder genom
att skryta om alla sina bedrifter. För att få ur sig sin frustration börjar
han också retas med Alfredo som sitter vid sitt bord djupt nedsjunken
i tankar. Alfredo inser slutligen det helt osannolika – mannen framför
honom, Musettas toffel, är just densamme som rånade honom den där
olycksaliga dagen utanför fars krog!
”Komm Zigàn” ur Csardasfurstinnan, E. Kálmàn

Basilio föreslår till råge på allt en försoning. Alfredo har inte längre
något att förlora och kastar sig in i en duell med glaset. Berta tror inte
sina ögon när hon kliver in på krogen. Människor som leker! Äntligen
händer det något i den här gudsförgätna hålan!
Men mitt i alltsammans kommer givetvis….
FINAL, ur ”Figaros bröllop”, W.A. Mozart

-SLUT-

Lena Dur Högnelid, koloratursopran.

Skrattande psykolog, som är livrädd för gröna djur. Har
sjungit sig från Ronneby till Stockholm till fots! Lena är
initiativtagare till och skapare av Opera Giraff.
Tack, Lena!
Ikumi Eto, sopran.

Musikterapistudent på Kungliga Musikhögskolan.
Lämnade Tokyo Philharmonic Chorus för att studera
i sångens förlovade land - Sverige. Tur för oss!
Jeanette Gyllendolck Mathlin, sopran.

Estetisk seniorkonsult inom media med sinne för scenisk
kreativitet. Står även för koreografin i föreställningen.
Den är bra!
Dan Nordström, tenor.

Lättinspirerad elektriker. Har konstruerat och byggt till vår
barscenografi, samt ritat vår affisch. Ett kreativt fenomen!
Anastasio Tebaldi, baryton.

Dressyrälskande IT-projektledare. Det Tassos inte vet om
gångarter, hästars alltså, är inte värt att veta! Har byggt sitt
eget hus, varifrån ingen gäst tillåts gå oäten. Kalí órexi!
Patrik Ernby, karaktärstenor.

Ordvitsande jurist. Intressant med tanke på den roll han gör.
Är Nigar sjuk, hoppar Patrik med den äran in som instuderare!
Nigar Dadascheva, vår orkester.

En av Stockholms mest anlitade operaackompanjatörer.
Wermlands trolska, svala skogar och Eurovisionsstaden
Bakus lekfulla, ljumma vindar fostrade detta temperamentsfulla skogsrå.
Lotta Lindqvist, regissör.

Även operasångerska, scenspråksinstruktör och retorikkonsult.
Lotta kan helt enkelt inte hålla fingrarna från något,
som har med scenisk kommunikation att göra!
Paroll: Närvaro, scenteknik och mod!
- Opera Giraff 2015

