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GUDARNAS RIKE
en opera i två akter av Opera Giraff
I tvekamp med en rasande storm styr Varg
trotsigt sitt skepp och sitt manskap mot
fyrbåken på fastlandets klippor.
Där väntar honom den passionerade
Ylva och ett storslaget gästabud.
Ett glimmande krigsbyte vräks ut, mjöden
flödar och berättelser om ond bråd död och
storslagna erövringar avnjutes.
Med sig i lasten har de också en livs
levande kvinna, den mördade Kung
Kleinzachs hålldam.
Spelet kan börja...
Sida 2

Program, AKT 1
1 ”Matplanering” ur Vanessa av S. Barber
Ylva väntar passionerat på sin make Varg som väntas hem från sitt
plundringståg. Medan hon dressas för kvällens storslagna gästabud
presenteras förslag till mat. Vad kan duga åt Varg och hans mannar?
2 Öppningsscenen och Esultate ur Otello av G.Verdi
Skeppet närmar sig Vargs rike men en rasande storm har blåst upp
som gör Ylva galen av oro. Varg styr trotsigt sitt skepp mot fyrbåken
på fastlandets klippor. I sista sekund räddas skeppet av den ständigt
vaktande och påpassliga Sarastro, innan det slås sönder mot grynnorna.
3. Juvelarian ur Faust av C. Gounod
Varg och hans rövare visar upp sina glimmande krigsbyten och den
älskande Ylva bedåras av alla skatter. Förutom av den livs levande
kvinnan! Är det verkligen Kleinzachs hålldam? Bäst att sätta den
hönan på plats, innan Varg glömmer sin Ylva! Hon serverar därefter
sig själv som dessert. Varg tar villigt för sig.
4. Chanson de Kleinzach ur Hoffmanns äventyr av J. Offenbach.
Mjöden flödar och berättelser om ond bråd död och storslagna erövringar avnjutes. Vilken triumf att ha mördat den fruktade Kleinzach!
Men, vad nu? Hålldamen sätter sig upp mot Varg! Och hon påstår
att hon minsann inte är någon sköka! Get-Ove börjar fatta tycke för
den sköna damen. För den hårdföra rövaren Björn finns dock någon
helt annan i fokus, den vackra Zymbaline.
Middagen tar slut och Varg som nu har tröttnat på sin fånges uppstudsighet och hot, föreslår att Clou-Clou ska tillkalla andarna för att
ta reda på hur Kleinzachs död ska vedergällas.
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5. Ulrikas aria ur Maskeradbalen av G. Verdi
Varg får nog av floskler och kvacksalveri men för säkerhets skull
beordrar han att fången ska låsas in på båten. Den unga skeppspojken
Cherubin har blivit helt betagen av Ylva…
6. Piangerò la sorte mia ur Julius Ceasar av G.F. Händel
Husan Mallika låser nedlåtande in den gåtfulla fången som begråter
sin situation, fängslad för andra gången. Likt en självsäker och stolt
drottning bestämmer hon sig dock för att behålla sin värdighet. Tids
nog kommer de att förstå vem hon är.
7. Trio Miracle ur Les Contes des Hoffmann av J. Offenbach
Den kloka och allseende Sarastro har äntligen förstått att fången är
den goda och älskade drottningen av Lotus, i vars hus han och hans
syster Zymbaline bodde som små barn. Nu måste de befria henne!
Det gäller bara att få tag på nycklarna till kabyssen…
8. A hand of bridge ur A hand of Bridge av S. Barber
Rövarna spelar kort men blir störda av Ylva som är heligt förbannad
på Varg som verkar vara alldeles för intresserad av Zymbaline.
9. Cherubins aria ur Figaros Bröllop av W.A. Mozart
Festen blir ännu mer störd när Cherubin kommer in och besjunger
sin kärlek till Ylva. Han hoppar upp på bordet, kysser frun och känner sig som en superstar. Uppståndelsen är total och Zymbaline kan
ta nycklarna ur Mallikas ficka som planerat. På väg till båten möter
hon Varg och måste bryta fritagandet av drottningen.
Varg kan inte låta bli att börja tafsa på henne men hon niger sig
loss. Björn drabbas av svartsjuka misstankar. Han som tänkte fria
till Zymbaline… De bråkar och efteråt hittar han några nycklar på
golvet. Är de Zymbalines?
10. Summertime ur Porgy and Bess av G. Gershwin
Zymbaline går förkrossad in till barnens sovrum.
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11. Monostatos aria ur Trollflöjten av W.A. Mozart
Get-Ove tror att alla andra är lyckliga i sina kärlekar och känner sig
ensam. Han saknar sina handgranater, de som barnen Ylva och Ulf
lekte med vid hemkomsten. Han smyger in i deras rum och får syn
på drottningens krona. Tänk om han kunde få ett tillfälle att ge den
till henne... Zymbaline vaknar och Sarastro kommer för att lyfta ut
inkräktaren.
12. Sarastros aria ur Trollflöjten av W.A. Mozart
Sarastro tröstar sin syster Zymbaline och råder henne att göra slut
med den där busen Björn och i stället följa med till Lotus när de har
befriat drottningen. Zymbaline upptäcker att nycklarna är borta…
13. ”Core’ngrato” av S. Cardillo
Björn sörjer sin Zymbaline, alldeles ensam i natten.
14. Come ti piace imponi ur Titus mildhet av W. A. Mozart
Ylva, som har blivit helt galen av svartsjuka, bjuder in Björn till sin
boudoir. Hon tänker tvinga honom att döda Varg! Vad ska Zymbaline säga om hon får veta att Björn besökt Ylva i natten? Björn förstår
att han är fast…

AKT 2
15. Blomduetten ur Lakmé av L. Delibes
Det är morgon och Cherubin är lyckligt förälskad i Ylva. Han beströr hennes säng med blomblad.
Björn deppar medan Get-Ove för sin del funderar över om den vackra fången har fått någon frukost.
16. Spåarian ur Carmen av G. Bizet
Tumult hörs från köket. Sarastro och Zymbaline har berättat att
fången är självaste drottningen av Lotus. Oenighet uppstår. Vågar
de befria henne? Mallika föreslår att hennes kort får avgöra det hela.
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17. Suoni la tromba ur Puritani av Bellini
Alla är överens om att sätta sig upp mot Varg. Drottningen ska befrias! Hon bärs in och håller ett tacktal. Särskilt riktar hon sig till sin
allt hetare vän Get-Ove.
18. Du skarpa stål ur Trollflöjten av W.A. Mozart
Ylva har lugnat ner sig och vill att hennes älskade Varg ska leva.
Lättad hittar hon Björn och tror att han återvänt utan att döda
Varg. Men det är Cherubin som ligger i sängen! Ylva skriker och kör
ut honom. Den försmådde Cherubin hittar Björns kniv och vill ta sitt
liv. Drottningen, Get-Ove och Mallika räddar honom och snart är
han blixtförälskad igen - i potatisflickan.
19. Brevduetten ur Figaros bröllop av W.A. Mozart
Drottningen känner igen lilla Zymbaline från Lotus och lovar att
hjälpa sin skyddsling med hennes kärleksbekymmer. I planen ingår
ett välkomponerat brev.
20. Fru Fluths aria ur Muntra fruarna i Windsor av O. Nicolai
Drottningens plan går hittills som smort och kärleksmakeri är ju
roligt! Inspirerad och pirrig hittar hon Get-Oves horn i urringningen.
Hon vet nu precis vad hon vill!
21. Nessun dorma ur Turandot av G. Puccini
Björn läser brevet och plågas av varje ord, tills han förstår att allt
egentligen är en kärlekshandling. Hon älskar honom! Han älskar
henne! Livet är underbart!
22. My Man’s Gone Now ur Porgy and Bess av G. Gershwin
Ylva förstår att Varg är mördad, att hon har dödat sin man. Hon ser
det framför sig om och om igen. Förbi av ångest går hon mot stupet
för att hoppa.
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23. Si vendetta, tremenda vendetta ur Rigoletto av G.Verdi
Clou-Clou räddar Ylva, men är rasande arg på Varg som plågar
henne. Ylva bönfaller Clou-Clou att spara Vargs liv, denna Varg som
hon ändå älskar.
24. Ah si ben mio/Di quella pira” ur Trubaduren av G. Verdi
Varg blir vansinnig, sliter av sig skjortan och ylar sin sorg mot universum.
25. O soave fanciulla ur La Bohéme av G. Puccini
Björn friar till Zymbaline. Lyckliga förenas dem i älskog.
26. Nadir och Zurgas duett ur Pärlfiskarna av G. Bizet
Clou-Clou läxar upp den förkrossade Varg och inser att Varg faktiskt
älskar Ylva, lika mycket som Ylva älskar Varg. Varg ber om förlåtelse för
att han varit ett svin och Ylva ber att Varg förlåter hennes mordplaner.
Lyckliga dansar de iväg.
27. Förtalsarian ur Barberaren i Sevilla av G. Rossini
Sarastro tänker på intriger och maktspel i huset och repriserar
operans handling i kortformat.
28. Pa-pa-pa ur Trollflöjten av W.A. Mozart
Sarastro erbjuder sig att bli Lotus ståthållare och drottningen tycker det är en strålande idé. Hon måste bara ombesörja en viktig sak
innan de sätter segel…
29. O fortuna ur Carmina Burana av C. Orff
Våra öden, som vattenflöden, blandas och blir till ett hav...

RIDÅ
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ENSEMBLE
• Assar Bergfors, Basbaryton
Uppsalabaserad sörmlänning som aldrig har dykartuberna
långt borta. Han har dykt såväl med dykarfantaster som med
valhajar och sjöhästar. Han gillar även grafisk design och har gjort detta
års affisch samt vår hemsida! Uppsala? Så klart har han lånat sin sonora
basbarytonstämma åt både Orfei Drängar och Allmänna Sången!
• Lena Dur Högnelid, Koloratursopran
Psykolog och författare som älskar sådant som börjar på S:
Sjunga, Skratta, Springa, Spela trummor, Samtal, Sällsamma möten
men hellre Måne än Sol. Tar sig gärna ett vitsippsbad. Lena är initiativtagare och skapare av Opera Giraff. Tack, Lena!
• Jessica Elevant, Sopran
Doktorand i partikelfysik som har blivit obotligt operafrälst.
Om ni har någon fysikfråga ni alltid har undrat över, tar hon
sig gärna tiden att diskutera saken med er. På senare tid har hennes
passion för sång och agerande tagit över, så ställ era fysikfrågor nu
innan allt sådant byts ut till toner och libretton.
• Patrik Ernby, Karaktärstenor
Lag- och ordvrängare som aldrig missar ett tillfälle att hålla
tal. Patrik spelade innebandy och fotboll i sin ungdom, då
jurister föredrar lagsporter. Är vår pianist sjuk, hoppar Patrik med den
äran in som instuderare!
• Ikumi Eto, Sopran
Filosofisk japanska som sjunger i själen av god mat. Tidigare
en hejare på sport, men numera städskygg och soffpotatis. En
stor glädje i livet är att göra nya upptäckter, som ett nytt land eller en
ny restaurang.
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• Jeanette Gyllendolck Mathlin, Sopran
Dansant och obotlig godisråtta som har trivts i rampljuset sedan
barnsben, vilket kanske inte så konstigt med en mamma som
sjöng på operan i Polen. Är inte rädd för att prova nytt och vill gärna
se sig omkring. Har t.ex. provat att bo i Italien och New York.
• Sebastian Hedlund, Tenor
Kan dra en tross. På riktigt! Precis som sin tenorkollega Jussi
Björling, håller Sebastian gärna till nere i hamnen. Sebastian
skulle nog också vinna över de flesta sjöbusar i armbrytning. Förhoppningsvis spelar han inte lika mycket på tärning...
• Dan Nordström, Tenor
Lättinspirerad elektriker som konstruerat och byggt vår
scenografi samt är en fena på att sy scenkläder. Har källaren full med blivande konstverk (skrot) och har ridit in på en fest
som Kayo, iklädd en egenhändigt kreerad, skalenlig ponny i papier
maché. 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. Hans två grekiska gatuhundar tror att det innefattar även knapparna till stereon.Kalí órexi!
• Maria Toss, Mezzo
Stor humanist med hjärtat på rätta stället. Brinner för barns
rätt till lugn och empati. Då tillfälle ges paddlar Maria gärna
kajak och tar en svängom i en jive. Gillar även lugnare cykelturer,
gärna ut från stan till något av alla de härliga utflyktsmål som finns
kring Stockholm.
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Manus och Regi: Lotta Lindqvist
Älskar att detaljstudera karaktärerna i en pjäs, men även riktiga människor och deras intriger på t.ex. tunnelbanan. Kan låta
bli att stiga av för att få veta hur ett kvävt gräl ska sluta, eller om mamman ska upptäcka att 2-åringen tappat glassen i knät. I denna sommar
kan man ännu en gång se Lottas uppsättning av den sommarnattsångande heta, folkloristiska Carmen på Dala Floda Operafestival.
Kör:
Rolf Eriksson

Barn:
Karin Rasmusson

Elisabeth Sjöström

Inga Rasmusson

Mian Nicklasson

Piano och musikalisk ledning: Alexander Nordvall

Regiassistent: Carolina Blix

Opera Giraff startades 2014
som ett entusiastiskt operasällskap för att främja konsten i alla dess
former och göra operaupplevelsen mer lättillgänglig för publiken.
Vi medlemmar är en ideell grupp människor med blandad bakgrund
som älskar att ge mänskliga och sångmässiga uttryck på scen.
-Vi vill beröra vår publik!
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