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Tavaly Szeged-Fesztiválváros újabb nagy értékű kulturális eseménnyel gazdagodott. Nemzetközi 
összefogással olyan előadások jöttek létre, amelyek az opera műfaj megújításával kísérleteztek, eköz-
ben reményteljes fiatal művészek tették meg első lépéseiket a világhír felé. Közülük többet Szeged 
városa is a szívébe zárt. Így például Adam Diegelt, aki azóta több alkalommal is fellépett nálunk,  
és a nézők mindig kitörő örömmel fogadták. A művészi élményen túl a város számára komoly nyere-
ség, hogy a Szegedet és a Szegedi Szabadtéri Játékokat bemutató filmeket 39 ország nézői láthatták 
a Mezzo Televízió közvetítéseinek jóvoltából. Ez azt jelenti: sokmilliós közönség láthatta gyönyörűen 
felújított, mediterrán teraszokkal tarkított és turistáktól hemzsegő belvárosunkat; a szecessziós 
műremek Reök-palota – világhírű mesterek műveit kínáló – kiállításait. Amire büszkék vagyunk,  
azt megmutathattuk azoknak is, akik eddig nem ismerték Szegedet, de ezek után talán meg akarják 
ismerni. Reményteljesen alakuló együttműködésünk a Mezzo Televízióval így lehet minden szem-
pontból gyümölcsöző. 

The second annual Opera Competition and Festival comes to Szeged once again, enriching its cultural life. The Festival aims to rejuvenate 
the art form, and achieves this goal through unprecedented international cooperation. Several young artists from around the world have 
already made international debuts on the stage of the Szeged National Theatre, touching the hearts of audiences. Like tenor Adam Diegel, 
who is warmly welcomed back to the city each time he returns to perform. The festival extends beyond the boundaries of Szeged; through 
Mezzo broadcasts and the documentaries on Szeged and the Szeged Open-Air Festival, viewers of 39 countries had the chance to share in all 
the cultural attractions and events of our city. Views of the beautifully renovated, Mediterranean-style downtown, the splendid secession 
architecture and world class exhibitions of the Reök Palace have already entered homes all over the world and invited viewers to visit Szeged.
The benefits of this collaboration are manyfold.

Dr. BOTKA László
Szeged polgármestere / Mayor of Szeged

Az Operaverseny és Fesztivál exkluzív közvetítésének idején a Mezzo Televízió műsora két hétre 
ismét magyar ízekkel gazdagodik. A Mezzo Televízió a klasszikus zene és az opera iránti rajongás-
ban 39 ország nézőivel osztozik, ezért különleges öröm számomra, hogy idén újra részesei lehetünk 
ennek a páratlan rendezvénynek. A bemutatásra kerülő produkciók – az Egy halálraítélt utolsó 
napja (David Alagna), az Ariadné Naxosban (Richard Strauss), az Alexandre Bis (Bohuslav Martinů), 
a Pásztoróra (Maurice Ravel), a Vita (Marco Tutino) és az Emmeline (Tobias Picker) – tovább színe-
sítik a Mezzo amúgy is változatos programját. Öt különböző operaház hat produkciója kerül 
főműsoridőben sugár zásra ebben a két hétben, melyet végül a Díjátadó Gála élő közvetítése zár 
majd, s a győztesekre neves operaházak fontos szerepei várnak. Szeretnék köszönetet mondani 
Havas Ágnesnek és az Armel Produkciónak minden erőfeszítésükért, Szeged városának és partnere-
inknek pedig azért, hogy felkarolták ezt a kezdeményezést, mely valóban friss színekkel gazdagítja 
a nemzetközi komolyzenei palettát.

Mezzo’s programming will enjoy a taste of Hungary for two weeks during the exclusive broadcast of the Opera Competition finals in Szeged. 
Mezzo shares a passion for classical music and opera with viewers in 39 countries and I am pleased that we are associated again with this 
event. This year, Mezzo will once again present a truly international programme at the Szeged Opera Festival, including such works as:  
Le dernier jour d’un condamné - David Alagna, Ariadne auf Naxos - Richard Strauss, Alexandre bis - Bohuslav Martinů, L’heure Espagnole - 
Maurice Ravel, Vita - Marco Tutino and Emmeline - Tobias Picker. Six productions from five different opera houses will be aired on primetime 
television with the final gala awards to be broadcasted live. Afterward, the two winning singers will have the opportunity to prepare for a role 
in a major opera house. I would like to acknowledge all the hard work done by Ágnes Havas and the whole team at Armel Productions and also 
to thank the city of Szeged and our partners for supporting this initiative, a major boon to the international music scene.

Emmanuelle GUILBART
A Lagardère Active TV Department vezérigazgatója / Chief Executive Officer of Lagardère Active TV Department
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Meglepőnek tűnhet Magyarországon, hogy egy pécsi együttes, a Pannon Filharmonikusok miért 
lesz alapító partnere egy Szegeden megrendezett fesztiválnak. Két okot tudok felsorolni, melyek a 
zenekar működésének alapelvei is egyben: minőség és innováció. Mindemellett az együttműködés 
és a nemzetköziség épp a zene sajátja, hiszen a zene nem ismer határokat, nyelveket, nemzeti-
ségeket, és képes olyan közös értékeket létrehozni, mint az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo 
Televízióval. Az operajátszás megújítása a minőségi kultúra érvényességének jövőjét alapozza 
meg. Meggyőződésem, hogy ez a verseny és fesztivál Európa színpadán is példaértékű művészeti 
alkotómunka, amely mellett a Pannon Filharmonikusoknak ott a helye!

It may appear surprising that the Pannon Philharmonic Orchestra seated in Pécs is a founding partner of  
a festival taking place in Szeged. There are two reasons to articulate which coincide with the essential 
principles of our orchestra: quality and innovation. In addition, co-operation and internationality are basic  
characteristics of music, since it does not consider borders, language barriers, cultural differences, but it 
is able to establish collective values, just as the Opera Competition and Festival with Mezzo Television.  
The innovation of opera productions founds the justification of the future of quality culture. I am firmly 
confident that this competition and festival is a fine example of artistic production on stage of Europe which 
the Pannon Philharmonic Orchestra is committed to support.

HORVÁTH Zsolt
A Pannon Filharmonikusok Igazgatója / Director of the Pannon Philharmonic Orchestra

Nem csupán a véletlen sodort minket egymás mellé, hisszük, hogy közös dolgunk van a világban. 
Közös a szenvedélyünk: az opera. Közös a hitünk: megújítani ezt a rendkívüli hagyományokkal 
bíró, de napjainkban Magyarországon kissé háttérbe szorult műfajt. És végül, közös a célunk: 
színvonalas, népszerű és a műfajában egyedülálló versenyt és fesztivált szeretnénk szervezni. 
A tavalyi év sikerei bebizonyították, hogy nem vagyunk egyedül sem a szenvedélyünkkel, sem a 
hitünkkel. A kezdetektől mellettünk áll a Mezzo Televízió, Szeged városa, a Szegedi Szabadtéri 
Játékok, a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a Pannon 
Filharmonikusok és a támogatóink – nélkülük nem vált volna azzá az Operaverseny, amivé 
lett. A fesztivál tábora azonban egyre bővül: az elmúlt egy évben sorra csatlakoztak hozzánk 
mindazok, akik fiatal énekesként, rendezőként, színházvezetőként, zeneszerzőként vagy 
operaszerető nézőként részesei szeretnének lenni ennek a kivételes kalandnak. Csak bátorítani 
tudjuk őket – Önöket: jöjjenek, és osztozzanak a szenvedélyünkben! 
 

We did not meet by chance, we were brought together by a commitment to a common passion: opera. We 
share a commitment to the rejuvenation of the art form and to bringing it into the public consciousness 
again. We also share a goal: to organize a competition and festival which is unique in its standard of excel-
lence. Last year proved that we are not alone with our passion, nor with our faith. Mezzo Television, the 
city of Szeged, the Szeged Open-Air Festival, the Szeged National Theatre, the Szeged Symphony Orchestra, 
the Pannon Philharmonic Orchestra and our supporters have stood beside us from the very beginning. 
Without them, the competition would not have become what it is today. The festival community is grow-
ing: throughout the year, young singers, stage directors, directors, composers and a new audience continue 
to join us in this extraordinary challenge. We invite and encourage them all to come and share our passion!

HAVAS Ágnes Igazgató / Director & VIDNYÁNSZKY Attila Művészeti Vezető / Artistic Director
 

Miért vállalkozik egy szabadtéri színház Operaverseny és Fesztivál alapítására? Mert szük-
ség van az operajátszás megújítására. Az opera mindig is a Szabadtéri Játékok hagyományos 
húzó-műfaja volt, mert nemzetközi sztárokat elsősorban operaelőadásokhoz lehet meghívni. 
Szegeden ez a múltban is így volt, ma is érvényes. A műfaj újrapozícionálása tehát nem pusztán 
értékmegőrzés kérdése - az is nagyon fontos -, hanem a Szegedi Szabadtéri Játékok számára a 
nemzetköziség egyik alapfeltétele. A műfaj életben tartásáért, az értő operaközönség kinevelé-
séért elsősorban – jellegéből, működési rendjéből következően – a teljes évadban működő, 
repertoárszerűen operát játszó kőszínház tehet a legtöbbet. Emellett nagy jelentőségű az 
olyan szakmai verseny és az ebből kinövő operafesztivál, amelyet az Armel Produkciós Irodával 
és a Mezzoval közösen már másodszor rendezünk meg Szegeden. Biztos vagyok abban, hogy 
az értő szegedi operaközönség a fesztiválon a művészetek fiatal szerelmeseinek újabb és újabb 
csapataival is gyarapodik. 

Why has an open-air theatre taken on the role of cofounding the Opera Competition and Festival? Because the genre needs to be reinvented. 
Opera, always the core of the Szeged Open-Air Festival, remains essential to presenting international talent here, in Szeged. For us, the reju-
venation of opera is not only a matter of preserving a cultural treasure, it is also a means of ensuring the international nature of the Szeged 
Open-Air Festival. Through its choice of repertoire, the ’traditional theatre’ can do the most to keep the genre new and vibrant, while also 
educating the opera audience. Nevertheless, it is the opera competition, created in cooperation with Armel Production and Press and Mezzo 
Television, that is invaluable in its ability to attract great talent and attention to the art form. I am sure that the appreciative opera audience 
of Szeged will continue to thrive and include more and more young art lovers in its ranks.

BÁTYAI Edina
A Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója / Director of The Szeged Open-Air Festival
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OpERAVERSENY éS FESZTIVÁL A MEZZO TELEVíZIóVAL / Opera COmpetitiOn and Festival with mezzO televisiOn

Döntő a Szegedi Nemzeti Színházban 2009. november 3-17.
Finals: 3-17. november 2009, szeged national theatre

>november 3., 4.
David Alagna: EGY HALÁLRAíTéLT UTOLSó NApjA / the last day of a Condemned – Ősbemutató / World premiere

A Csokonai Színház produkciója / A production of the Csokonai theatre (Debrecen, Magyarország / Hungary)

Közreműködik a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Csokonai Színház énekkara 
Accompanied by the debrecen philharmonic Orchestra and the Choir of Csokonai theatre 
Rendező / Director: Nadine DUFFAUT • Vezényel / Conductor: KOCSÁR Balázs

>november 6., 7.
Richard Strauss: ARIADNé NAxOSBAN / ariadne auf naxos 
A państwowa Opera Bałtycka (Balti Opera) produkciója / A production of the Baltic Opera (Gdańsk, Lengyelország / Poland)

Közreműködik a Balti Opera Zenekara 
Accompanied by the Baltic Opera Orchestra
Rendező / Director: Marek WEISS • Vezényel / Conductor: josé Maria FLORÊNCIO

>november 9., 10.
Bohuslav Martinů: ALExANDRE BIS – Magyarországi bemutató / Hungarian premiere

Maurice Ravel: pÁSZTORóRA / l’heure espagnole
A Theater Biel Solothurn produkciója / A production of theater Biel solothurn (Biel, Svájc / Switzerland) 

Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Accompanied by the szeged symphony Orchestra
Rendező / Director: BAGó Bertalan • Vezényel / Conductor: Harald SIEGEL

>november 12., 13.
Marco Tutino: VITA – Magyarországi bemutató / Hungarian premiere

A Národní divadlo moravskoslezské (Morva-Sziléziai Nemzeti Színház) produkciója / 
A production of the national moravian-silesian theatre (Ostrava, Cseh Köztársaság / Czech Republic)

Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Accompanied by the szeged symphony Orchestra
Rendező / Director: TELIHAY péter • Vezényel / Conductor: Oliver von DOHNÁNYI

>november 15., 16.
Tobias Picker: EMMELINE – Európai bemutató / European premiere

A Dicapo Opera Theatre produkciója / A production of the dicapo Opera theatre (New York, USA)

Közreműködik a pannon Filharmonikusok, a Fesztivál zeneszakmai partnere és rezidens zenekara
Accompanied by the pannon philharmonic Orchestra, official musical partner and resident orchestra of the Festival
Rendező / Director: ALFöLDI Róbert • Vezényel / Conductor: Samuel BILL

>november 17.
Díjátadó Gála / awards Ceremony
Közreműködik a pannon Filharmonikusok, a Fesztivál zeneszakmai partnere és rezidens zenekara
Accompanied by the pannon philharmonic Orchestra, official musical partner and resident orchestra of the Festival
Rendező / Director: VIDNYÁNSZKY Attila • Vezényel / Conductor: pESKó Zoltán



• 8 9 •

OpERAVERSENY éS FESZTIVÁL A MEZZO TELEVíZIóVAL / Opera COmpetitiOn and Festival with mezzO televisiOn 

 Célunk: a felfedezés
Felfedezünk új műveket és új módon előadható klasszikusokat. 
Keressük hozzájuk az operajátszás korszerű színpadi eszközeit.
Kiválasztjuk a cél eléréséhez nélkülözhetetlen, sokoldalú előadóművészeket. 

 értékrendünk: a komplex művészi teljesítmény
Ezen a versenyen nem feltétlenül a legkülönlegesebb hangi adottságokkal rendelkező, legjobb énektudású fiatal nyer, hanem az, aki a 
leg magasabb színvonalon képes ötvözni a műfaj összes szakmai kívánalmát: az operaéneklést, a színpadi mozgást és a színészi alakítást. 

 Versenyzőink: különböző előadások szereplői
Ahhoz, hogy az énekesek komplex előadói teljesítményét megítélhesse a zsűri és a közönség, különböző előadások szereplőiként 
kell látniuk őket. Ezért minden évben öt produkciót hozunk létre, öt különböző ország operaházában. Ezek mindegyike bemutatásra 
kerül a versenyt záró fesztivál keretében, ahol nem csupán a versenyszerepek birtokosai, de maguk a produkciók is versenyeznek. 

 A fesztivál partner operaházai 2009-ben
Csokonai Színház (Debrecen, Magyarország)
Państwowa Opera Bałtycka (Balti Opera - Gdańsk, Lengyelország)
Theater Biel Solothurn (Bienne, Svájc)
Národní divadlo moravskoslezské (Morva-Sziléziai Nemzeti Színház - Ostrava, Cseh Köztársaság)
Dicapo Opera Theatre (New York, USA)

 Első forduló • 2009. április
Az első körben a zsűri (öt helyszínen: New Yorkban, Gdańskban, Budapesten, Párizsban és Bergenben) elsősorban a hangi 
adottságok illetve az énektudás alapján válogatja ki a továbbjutó versenyzőket. Mind az öt helyszínen kiválasztanak egy-egy 
továbbjutót az öt produkció összes versenyszerepére. Így minden egyes versenyszerepre öt jelölt kerülhet a második fordulóba. 
 
 Második forduló • 2009. május 29., 30.
A második forduló a fesztivál helyszínén, Szegeden zajlik. Itt válogatják ki a rendezők saját produkcióikhoz a versenyszereplőket, 
vagyis a döntőbe kerülő tizenöt versenyzőt.
Ezután a versenyzők a végső megmérettetésre a próbaidőszak során készülnek fel a partner operaházakban.
 
 A döntő • 2009. november 3–17.
A döntő a kéthetes fesztivál keretei között zajlik. Az öt országból érkező produkciókat egyetlen helyszínen, a Szegedi Nemzeti 
Színházban tekintheti meg a közönség és a zsűri, innen közvetíti a versenyprogramot - a Duna Televízió segítségével - a Mezzo 
Televízió 39 ország részére. Így az általunk felfedezett értékek végül eljutnak a modern operajátszás közönségének legszélesebb 
nyilvánosságához.

 Díjak
A verseny végén a Legjobb Női Operaelőadó és a Legjobb Férfi Operaelőadó díjak kerülnek átadásra.

OpERAVERSENY éS FESZTIVÁL A MEZZO TELEVíZIóVAL / Opera COmpetitiOn and Festival with mezzO televisiOn 

 Our misson: discovering
Discovering new operas and classical operas that can be reinvented.
Searching for the modern theatrical means to perform operas.
Selecting the most versatile artists to fulfill our mission.

 Our values: awarding complex performance
The winner will not only be recognized for his or her outstanding vocal capabilities, but also for adeptness in stage movement and acting of 
the highest standard. The festival awards the best all-around performer.

 Our competitors:
In order for the jury and the audience to be able to judge the singers’ complete talents, they need to see the competitors perform in full produc-
tions. Each year, five productions will be developed in opera houses in five different countries, and they all will be presented at the finals as 
part of the festival. The productions will compete against one another, as will all the performers in the leading roles.

 the Festival’s partner Opera houses in 2009:
Csokonai Theatre (Debrecen, Hungary)
Państwowa Opera Bałtycka (The Baltic Opera - Gdańsk, Poland)
Theater Biel Solothurn (Bienne, Switzerland) 
Národní divadlo moravskoslezské (The National Moravian-Silesian Theatre - Ostrava, Czech Republic)
Dicapo Opera Theatre (New York, USA)

 First Round • April 2009
The first round takes place in five locations (New York, Gdańsk, Budapest, Paris and Bergen) where the jury selects the best competitors for 
the second round based exclusively on vocal capabilities and musicality. In the first round, at each location, the best candidate is selected for 
all of the competition roles (pretermined, lead roles) and all five locations send one applicant for each role to the next round. Therefore, five 
performers ultimately compete for each role in the second round. 

 Second Round • 29th- 30th May 2009
The second round takes place in Szeged, Hungary the festival’s host city. Here the directors of the productions choose performers for the finals 
based on dramatic capabilities. These fifteen competitors will become the lead performers in the five competing productions. This is followed 
by the competitors’ preparation for the finals during rehearsals taking place in the partner opera houses.
 
 The Finals • 3rd–17th November 2009
The final round is a two-week festival. The audience and the jury will see the productions from five different countries in Hungary, where 
Mezzo Television, with the cooperation of Duna Television, will broadcast the performances to 39 countries. This will enable them to reach 
the widest possible audience of modern opera lovers.

 awards
At the end of the competition the jury will present the Awards for Best Male Performer and Best Female Performer.
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F a b r i z i o  M E L A N O  a zsűri  elnöke /  Chairman of  the jur y

A nemzetközi operavilág meghatározó egyénisége több évtizedes pályafutása során állandó 
ven dég rendezője volt többek között a Lyric Opera of Chicago-nak, a New York City Opera-nak,  
a Houston Grand Opera-nak, a Florida Grand Opera-nak, a Washington National Opera-nak, az Opera 
Company of Philadelphia-nak, a torinói Teatro Regio-nak, az Opéra de Monte Carlo-nak és az Angol 
Nemzeti Operának. 1970 óta a New York-i Metropolitan Opera házi rendezője. 

Fabrizio Melano is an established figure of the international opera scene, having worked as the lead director of 
the New York Metropolitan Opera for more than three decades and with significant opera houses throughout 
the world for more than twenty-five years. These include the Lyric Opera of Chicago, the New York City Opera, 
the Houston Grand Opera, the Florida Grand Opera, the Washington National Opera, Opera Company of 
Philadelphia, Torino’s Teatro Regio, the Opéra de Monte Carlo and the English National Opera among others. 

B Á T O R  T a m á s  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett operaénekes a Miskolci Nemzetközi Operafeszti vál 
ügyvezető igazgatója, valamint a Magyar Állami Operaház és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar mű vé-
szeti tanácsadója. A milánói Scalában debütált, azóta világszerte számos fesztivál és operaház vendég-
művésze. Rangos nemzetközi események felkért résztvevője intendánsként és zsűritagként egyaránt. 
 
The director of the International Opera Festival, Miskolc graduated from the Franz Liszt Academy of Music. Presently he 
is the artistic advisor of the Hungarian State Opera and the National Philharmonic Ochestra in Budapest as well. Had 
his debut at the La Scala Opera House, Milan and has been guest artist at numerous opera houses and festivals abroad 
ever since. He is the commisioned participant and member of the jury at prestigious international musical events. 

D a n i e l e  B O R N I Q U E Z  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y

A milánói Scalaban működő akadémia zenei vezetője valamint a IV. és V. Leyla Gencer Nemzetközi 
Énekverseny igazgatója. Rendszeresen közreműködik több nagyszabású énekverseny – Francisco 
Vinas - Barcelona, Renata Tebaldi - San Marino, Competizione dell’opera - Drezda, Città di Lucca -  
Giacomo Puccini – zsűrizésének munkájában.

Daniele Borniquez is Head of the Music Department of the Academy of the Theatre La Scala, Milan and  
General Manager of IV. and V. Leyla Gencer International Vocal Contest. He is a jury member of international 
vocal competitions including Barcelona’s Francisco Vinas, San Marino’s Renata Tebaldi, Dresden’s Competizione 
dell’opera and Lucca’s Giacomo Puccini.

L a u r e n c e  D A L E  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y

Az Evian Festival művészeti vezetője korábban az Opéra Théâtre de Metz, a johannesburgi Opera  
Africa, valamint a Deutsche Oper am Rhein Opera Stúdiójának művészeti vezetőjeként is dolgozott. 
Lírai tenorként a Wiener Staatsoper, a berlini Deutsche Oper, a berlini Staatsoper, a Salzburg Festival, 
a Royal Opera (Covent Garden, London), és az Opéra de Paris rendszeres fellépője volt. Rendezőként 
2000-ben az Opéra de Bordeaux-ban, karmesterként 2008-ban a Johannesburg Civic Theatre-ben de-
bütált. Mesterkurzusaival – a „Hang Doktoraként”- bejárta Franciaországot, Hollan diát, Észak- és Dél-
Amerikát valamint Dél-Afrikát.

Laurence Dale is Artistic Director of the Evian Festival and formerly of the Opéra Théâtre de Metz, Opera Africa in Johannesburg and the 
Opera studio of the Deutsche Oper am Rhein. He has performed regularly at the Wiener Staatsoper, Deutsche Oper and Staatsoper Berlin, 
Salzburg Festival, the Royal Opera, Covent Garden, London and the Opéra de Paris as a lyric tenor. He debuted as a director in 2000 at the 
Opéra de Bordeaux and as a conductor at the Johannesburg Civic Theatre in 2008. His masterclasses in France and Holland, both North, 
South America and South Africa have earned him a considerable reputation as a ‘Voice Doctor’.

p a u l - E m i l e  G E S L I N  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y

A Mezzo Televízió partnerkapcsolati igazgatója, eredetileg a Sorbonne-on végzett zenetudós. Fran-
ciaország legnevesebb zenekarainál (Strasburg Philharmonic Orchestra, Ile de France National Or-
chestra) szerzett tapasztalataival a Mezzo Televíziónál 2007 óta feladata a csatorna presztízsének 
emelése: a legrangosabb francia (Orchestre de Paris, Festival d’art lyrique d’Aix en Provence, Festi-
val de la Roque d’Anthéron) és külföldi (Greek Festival - Athén, Misteria Paschalia Festival - Krakkó, 
Granada Musical and Dance Festival) zenei intézményekkel működik együtt. 

The Sorbonne University Musicology graduate started his career for the French Association of Orchestras with-
in the framework of the European Orchestras Forum. After working for the Strasburg Philharmonic Orchestra 
and the Ile de France National Orchestra, he was nominated Partnership Manager of MEZZO in 2007 to develop 
the prestige of the channel collaborating with most prestigious French and international musical institutions 
(Orchestre de Paris, Festival d’art lyrique d’Aix en Provence, Festival de la Roque d’Anthéron, Greek Festival in 
Athens, Misteria Paschalia Festival in Krakow, Granada Musical and Dance Festival).

S t e i n  O l a v  H E N R I C H S E N  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y

A norvégiai bergeni székhelyű Den Nye Opera igazgatója, a BIT20 Ensemble művészeti vezetője 
és igazgatója. Nemzetközi együttműködések művészeti vezetője, az oslói Ultima Contemporary  
Music Festival és az Opera Norge elnöke, valamint a Vest Norway Brussels elnökségi tagja.  
A Bergen Európa Kulturális Fővárosa 2000 program művészeti vezetőségének elnöke volt, 14 éven 
keresztül - 1992 és 2006 között - pedig az Opera Vest igazgatói feladatait látta el.

Stein Olav Henrichsen is Acting General Director of Den Nye Opera and Artistic Director/General Manager of 
the BIT20 Ensemble, both companies located in Bergen, Norway. Presently he is the Chairman of the Board of 
the Ultima Contemporary Music Festival, Oslo, Chairman of the Board of Opera Norge as well as board member 
of the Vest Norway Brussels office. Henrichsen was the Artistic Director and General Manager for Opera Vest 
for 14 years (1992-2006) and was Chairman of the Artistic Board and Representative to the Board of the Bergen 
European Cultural City of the year 2000.

M A R T O N  é v a  a zsűri  tagja /  Member of  the jur y

Egyetemi tanár, operaénekes, Kossuth-díjas, Bartók- és Pásztory- díjas előadóművész, a Bécsi Opera-
ház magánénekese és örökös tagja, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető 
tanára, a Szegedi Tudomány Egyetem díszdoktora. Széleskörű repertoárja szinte egyedülálló, a Verdi, 
Puccini, R. Strauss, Wagner szerepek mellett otthon van a verismo – Giordano, Ponchielli – világában 
is. A lírai szoprán Marton Évából az évek folyamán, következetes munkával vált korunk egyik leg-
nagyobb drámai szopránja, aki immár több mint három évtizede a világ legjobbjaihoz tartozik.

Opera singer, university professor, a recipient of the Kossuth, Bartok and Pasztory Awards. Éva Marton 
is an honorary member of the Vienna State Opera, a senior lecturer at the Franz Liszt Academy of Music 
and Nobel Laureate of the University of Szeged. Her wide repertoire is striking; besides roles in works by  
Verdi, Puccini, Richard Strauss, and Wagner, she has also mesmerized audiences in verismo operas, including  
Giordano’s and Ponchielli’s works. Over the past three decades, Ms. Marton has gradually grown to be one of 
the most outstanding dramatic sopranos of the world. 

A DöNTŐ ZSŰRIjE / the JUrY OF the Final
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 S Z E G E D I  S Z I M F O N I K U S  Z E N E K A R
A Dél-Alföld legjelentősebb zeneművészeti együttese. A városi zenekar története a XVIII. századra nyúlik vissza. Szegedi 
Szimfonikus Zenekar néven a legendás karmester és zeneszerző, Vaszy Viktor 1969-ben önálló intézménnyé szervezte az együt-
test, amely azóta a helyi koncertélet bázisa, és emellett folyamatos szereplője a nemzetközi pódiumoknak. E zenekar jelenti az 
operajátszás alapját az ország második legnagyobb operatársulatánál, a Szegedi Nemzeti Színházban. Az alapító-karnagyot 
követve 1975-től Pál Tamás, 1983-tól Oberfrank Géza, 1989-től egy rövid időre ismét Pál Tamás, majd 1991-től 1999-ig Acél Ervin 
állt a zenekar élén. Gyüdi Sándor 1999-től 2008-ig igazgató-karnagya, 2008-tól művészeti vezetője és vezető karmestere a 
Szegedi Szimfonikus Zenekarnak. 2008. július 1-étől Baross Gábor az együttes igazgatója. Vezető karmesterein kívül mindig 
is jelentős vendégművészek álltak a zenekar karmesteri dobogóján, szólistaként a nemzetközi élvonal és a magyar művészek 
legjava rendszeres meghívott. Az együttes szinte egész Európát bejárta, emellett a kilencvenes években nagy sikerrel mutatko-
zott be Tajvan, Szingapúr és Brazília közönsége előtt. Lemezei a Hungaroton mellett olasz, spanyol, német, dán, belga, angol 
és amerikai cégeknél jelentek meg.

 s z e G e d  s Y m p h O n Y  O r C h e s t r a 
Szeged Symphony Orchestra, a cultural jewel of Southern-Alföld, dates back to the 18th century, and was formally established in 1969 by 
legen dary principal conductor and composer Viktor Vaszy. He created a standard of opera to rival the Hungarian State Opera in Budapest, 
and further developed the activities on the concert podium in Hungary and abroad. The Szeged Symphony Orchestra supports Hungary’s 
second largest operahouse, the National Theatre of Szeged. Tamás Pál assumed leadership in 1975, was replaced by Géza Oberfrank (1983-
1989), and then returned until 1991. His successor was Ervin Acél until 1999, when Sándor Gyüdi took over as a director. He has been the 
artistic director and conductor-director of the orchestra since 2008. Gábor Baross has been managing the orchestra since the 1st of July 
2008. Aside from lead-conductors there have also been remarkable guest artists on the conductor’s stage of the orchestra, and the most out-
standing soloists, both international and Hungarian, are regularly invited. The orchestra has travelled across most of Europe and recent tours 
have brought them to Taiwan, Singapore and Brazil. The Szeged Symphony Orchestra’s recordings were published by not only Hungaroton 
but Italian, Spanish, German, Danish, Belgian, British and American music publishing companies as well.

 p A N N O N  F I L H A R M O N I K U S O K
 A FESZTIVÁL ZENESZAKMAI PARTNERE és REZIDENS ZENEKARA

Az 1811-ben alapított és 1984-ben intézményesült pécsi szimfonikus zenekar, a mai Pannon 
Filharmonikusok a Dél-Dunántúl zenekultúrájának közel két évszázada meghatározó kép viselője.  
A hangversenyzenekar – bérleti hangversenyei mellett – részt vesz a Pécsi Nemzeti Színház opera- és 
balettelőadásain, rendszeresen szerepel a régió városaiban. Szakmai megújulását jelzi nagysikerű, 
teltházas bérletsorozata a budapesti Művészetek Palotájában. Állandó vendégszereplője a Budapesti 
Tavaszi Fesztiválnak, olyan neves vendégművészekkel dolgozik együtt, mint Leopold Hager, Mischa 
Maisky, Maxim Vengerov, Kocsis Zoltán, és Plácido Domingo. A zenekar 1991-ben elnyerte az 
Artisjus nívódíját, 1996-ban Pécs Város „Pro Communitate” kitüntetését, 1997-ben Baranya Megye 
Művészeti Díját, majd 2007-ben a Prima Primissima dél-dunántúli területi Príma Díját. A Pannon 
Filharmonikusok a Pécs2010 Európa Kulturális Főváros program Nagykövete. Zeneigazgatója és 
vezető karmestere Peskó Zoltán, aki lenyűgöző nemzetközi karriert mondhat magáénak. A milánói 
Scalaban való 1970-es debütálása óta a világ olyan kiváló zenekarait vezényelte, mint a Berlini 
Filharmonikusok, a BBC Szimfonikus Zenekara, az amsterdami Royal Concertgebouw Zenekara, 
vagy a New Yorki Filharmonikusok, míg operakarmesterként 12 ország 85 operaházában lépett fel 
Európa-szerte és az Egyesült Államokban.

 t h e  p a n n O n  p h i l h a r m O n i C  O r C h e s t r a
 OFFICIAL MUSICAL PARTNER and RESIDENT ORCHESTRA OF THE FESTIVAL

The Symphonic Orchestra of Pécs was founded in 1811 and institutionalized in 1984. Now known as the Pannon 
Philharmonic Orchestra, it has defined musical culture in Southern Transdanubia for 200 years. Besides 
subscription concerts, it also presents gala concerts at New Year and local and national festivals, as well. 
Seasonal repertoir includes opera and ballet performances at the National Theatre of Pécs and concerts in the 
Southern Transdanubian region. The orchestra presents a series of highly successful sold-out concerts in the 
Béla Bartók National Concert Hall in the Palace of Arts, Budapest. A regular guest at the Budapest Spring 
Festival, the orchestra works with well-known Hungarian and guest artists such as Leopold Hager, Mischa 
Maisky, Maxim Vengerov Zoltán Kocsis and Plácido Domingo. The orchestra received the Artisjus Prize in 1991, 
the ’Pro Communitate’ Award of the town of Pécs in 1996, the Artistic Award of Baranya County in 1997, and 
the Regional Prime Award of the Southern Transdanubian Region in 2007. The Pannon Philharmonic Orchestra 
is the Ambassador of Pécs2010 European Capital of Culture programme. Artistic Director and Chief Conductor 
Zoltán Peskó owns a compelling international career. After his debut in Teatro La Scala in Milan in 1970, he 
conducted most prominent orchestras of the world like the Berliner Philharmoniker, BBC Symphony Orchestra, 
the Royal Concertgebouw in Amsterdam, or the New York Philharmonic, while as opera conductor he performed 
in 85 opera houses in 12 countries in Europe and the United States.

pESKó Zoltán
A Pannon Filharmoni-
kusok vezető karmes-
tere és zeneigazgatója 
/ Chief conductor and 
artistic director of the 
Pannon Philharmonic 
Orchestra



 NYÁRI Zoltán (Magyarország) – Le Condamné (tenor) 
Az 1970-ben született magyar tenor zenei tanulmányait hegedüléssel kezdte. 1993-ban 
szerzett színészdiplomát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Ezt követően 
kezdett komolyan foglalkozni az énekléssel. 1996 és 2006 között a Budapesti Operettszín-
ház állandó vendégeként musicalekben és operettekben szerepelt. Ma már főként opera-
szerepeket énekel. 2005-től a Magyar Állami Operaház magánénekese. Repertoárján  
többek között Mozart-, Verdi-, Csajkovszkij-, Kálmán- és Lehár-szerepek találhatóak. 

 zoltán nYÁri (Hungary) - le Condamné (tenor) 
The Hungarian tenor, Zoltán Nyári, began his musical studies as a violinist. He graduated as an 
actor from the Budapest Academy of Drama and Film in 1993, after which he started his career as  
a singer. He has performed numerous roles in musicals and operettas, most notably with the Ope retta 
Theatre of Budapest from 1996 to 2006. Since 2005, he has been on the roster of the Hungarian State 
Opera, singing the roles of Mozart, Verdi, Tchaikovsky, Kálmán and Lehár, among others.

 Donita VOLKWIjN (USA) - La Condamnée (szoprán) 
A dél-afrikai születésű amerikai szoprán a világ minden táján énekelt már, leggyakrabban 
Mozart- és Puccini-szerepekre választották ki. Magyarországi debütálására az Egy halál-
raítélt utolsó napja című operában kerül sor.

 donita vOlKwiJn (USA) - la Condamnée (soprano)
Born in South Africa, the American soprano Donita Volkwijn has sung all over the world, but makes 
her debut in Hungary with The Last Day of a Condemned. Ms. Volkwijn has performed in many roles 
but most often in the operas of Mozart and Puccini.

 Chul jun KIM (Dél-Korea) - Le Friauche (basszbariton)
A basszus 2002-ben szerezte meg magánénekesi diplomáját a szöuli Han-Yang Egye temen. 
Tanulmányait Olaszországban a Novarai Konzervatóriumban és a Milánói Scala Akadé miá-
ján, Franciaországban pedig a párizsi Conservatoire-ban folytatta. Többek között Mozart-, 
Rossini- és Donizetti-szerepeket énekel. Számos díjat nyert különböző versenyeken.

 Chul Jun Kim (South Korea) - le Friauche (bass-baritone) 
Chul Jun Kim, graduated from the University of Han-Yang in Seoul in 2002. He has completed his 
musical education in Italy, at the Novara Conservatory, the Scala Academy and the Conservatoire 
de Paris in France. He specializes in the operas of Mozart, Rossini and Donizetti and has won many 
competitions.
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David ALAGNA 
EGY HALÁLRAíTéLT UTOLSó NApjA
the last day of a Condemned

Lélekdráma két felvonásban, intermezzóval
A szöveget Victor Hugo azonos című regénye alapján 
Roberto, David és Frédérico ALAGNA írta.

interior drama in two acts and an intermezzo
Libretto by roberto, david and Frédérico alaGna, 
based on the novel by Victor Hugo

Versenyszerepek • Competition roles:
Le Condamné / Férfi elítélt • The Condemned Man (tenor) 
NYÁRI Zoltán (Magyarország, Hungary)

La Condamnée / Női elítélt • The Condemned Woman (szoprán/soprano) 
Donita VOLKWIjN (USA)

Le Friauche / Lator • The Felon (basszbariton/bass-baritone) 
Chul jun KIM (Dél-Korea / South Korea)

További szereplők • Performers:
Le Geôlier / Börtönőr • The Gaoler (basszus/bass) • CSEH Antal
Le 1er Forçat / Első gályarab • The 1st Galley Slave (tenor) FÜLEp Máté / SCHIELD jenő
Le 2e Forçat / Második gályarab • The 2nd Galley Slave (tenor) VINCE jános / KUN Tibor
Le Guichetier de Garde / Ügyeletes porkoláb • The Provost Marshal (tenor) KóBOR Tamás
Le Directeur / Igazgató • The Prison Warden (bariton/baritone) WAGNER Lajos
Le Prêtre / Pap • The Priest (basszus/bass) ÜRMöSSY Imre
L’Huissier de Justice • Törvényszolga / The Bailiff (bariton/baritone) BÁTKI FAZEKAS Zoltán
L’Aumônier / Barát • The Chaplain (basszus/bass) CSEH Antal
Le Bourreau / Hóhér • The Executioner (bariton/baritone) WAGNER Lajos
Le Procureur général / Államügyész • The Public Prosecutor (tenor) KóBOR Tamás
 
Közreműködik a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Csokonai Színház Énekkara • 
Accompanied by the Debrecen Philharmonic Orchestra and the Choir of Csokonai Theatre
Vezényel • Conductor: KOCSÁR Balázs
Karigazgató • Choir-master: pÁLINKÁS péter
Karmester asszisztens • Assitant conductor: CSURGó Tamás
Korrepetitor • Pianist: KUNSÁGI István, GYÜLVéSZI péter

Súgó • Prompter: pOóR Hajnalka 
Ügyelő • Stage manager: URY Tibor
Tolmács, Rendezőasszisztens • Interpreter, Assitant stage manager: HORVÁTH patrícia 
Asszisztensek • Assistants: Irène FRIDRICI, Sophie DUFFAUT
Díszlettervező • Set Design: Emmanuelle FAVRE
Jelmeztervező • Costume Design: Katia DUFLOT

Rendező • Director: Nadine DUFFAUT

Az előadás magyar és angol felirattal látható / With Hungarian and English subtitles

15 •
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K O C S Á R  B A L Á Z S  1963-ban született, Budapesten. A budapesti Bartók Béla Zene-
művészeti Szakiskolában zeneszerzést, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
karvezetést tanult, itt szerzett karmesteri diplomát 1991-ben. Mesterkurzusokon vett részt 
Helmuth Rilling, Eötvös Péter és Jorma Panula vezetésével, majd tanulmányait a Bécsi 
Zene akadémián fejezte be. 1989-ben a Magyar Televízió 6. Nemzetközi Karmesterverse-
nyé nek egyik győztese volt, és abszolút első helyezést ért el 1995-ben, a Római Opera 
által rendezett Franco Ferrara Karmesterversenyen. Rendszeresen vezényel koncerteket  
és opera előadásokat szerte Európában (Olaszországban, Belgiumban, Németországban 
és Svájcban). Jelenleg a Debreceni Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője és a 
Csokonai Színház zeneigazgatója.

B a l Á z s  K O C s Á r  was born in 1963, in Budapest. He studied musical composition at the 
Béla Bartók Secondary School of Music, and conducting at the Franz Liszt Academy of Music where 
he obtained his degree in 1991. He participated in the master classes of Helmuth Rilling, Péter Eötvös 
and Jorma Panula, and finished his studies at the Music Academy of Vienna. In 1989 he was one of the 
winners of the 6th Hungarian Television International Conductors’ Competition, and in 1995 he won 
First Prize at the Franco Ferrara Conducting Competition organized by the Opera of Roma. He regu-
larly conducts concerts and operas all over Europe including Italy, Belgium, Germany and Switzerland. 
Currently he is the Artistic Director of the Debrecen Philharmonic Orchestra and the Musical Director 
of the Csokonai Theatre of Debrecen.

N A D I N E  D U F F A U T  a Sorbonne-on szerzett zenetudományi diplomát, eközben 
Camille Mauranne énekosztályába járt a Párizsi Konzervetóriumban. Ezt követően a  
Rennes-i Opera korrepetítora, majd az  Avignon-i Színház és Opera karvezetője. Meg-
alapítja saját énekiskoláját, ahol rendez is. Olyan világszerte ismert műveket visz színre, 
mint a Tosca, a Traviata vagy a Carmen (utóbbit Shanghaiban), de francia vígoperákat is ren-
dez, többek között A tamburmajor lányát, a Muskétások a zárdábant vagy a Párizsi életet. Több 
francia operaház is meghívta rendezni (a Nizzai, a Vichy-i, a Touloni és a Tours-i Opera, 
a Reims-i Nagyszínház stb.), emellett szívesen veszik át korábbi munkáit is. 2008-ban a 
Chorégies d’Orange a Carmen rendezésére kérte fel, 2010-ben ugyanitt viszi színre a Toscát.

n a d i n e  d U F F a U t  received her degree in musicology at the Sorbonne University, while 
studying voice with Camille Maurenne at the Conservatoire de Paris. Later she worked as the vocal 
coach of the Opera in Rennes and the choirmaster of the Avignon Theatre and Opera. She created 
her own singing school where she directed her first performances. Directing credits include Tosca, La 
Traviata and Carmen (in Shanghai) and French opera buffas such as La Fille du Tambour-Major, Les 
Mousquetaires au Couvent or La vie Parisienne. Ms. Duffaut’s productions have appeared through-
out France at the Opera of Nice, Vichy, Toulon, Tours and the Theatre of Reims. Recent engagements 
include Carmen (2008) and Tosca (2010) for Les Chorégies d’Orange. 

 C S O K O N A I  S Z í N H Á Z 
A mintegy másfél évszázados múltra visszatekintő debreceni Csokonai Színház egyre jelentősebb szerepet játszik a hazai szín-
házi életben. Művészeti törekvéseiben egyaránt fontos szerephez jut az operajátszás és a kortárs drámák színpadra állítása. 
Vezetői hisznek abban, hogy az opera egy mai, érvényes, eleven és a fiatalok érdeklődésére is számot tartó műfaj, ezért – 
egyet len vidéki színházként – évente három operabemutatóval állnak a közönség elé, és ezeket az előadásokat folyamatosan 
reper toáron is tartják. Ez a folyamat Debrecen új színházépületének elkészültével fog kiteljesedni, amikor a Csokonai Színház 
patinás épülete a zenés előadások otthonává válik. A „költői színház” esztétikája által inspirált munkában Vidnyánszky Attila 
partnerei olyan jeles külföldi rendezők, mint Tim Carroll, Szergej Maszlobojscsikov, Viktor Rizsakov és Andrzej Bubien. A színház 
operaprodukciói pedig már visszatérő vendégei a jelentősebb magyar operajátszó színtereknek, a Miskolci Operafesztiválnak, 
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadnak és a Gyulai Várszínháznak.

 C s O K O n a i  t h e a t r e
The almost 150-year-old Csokonai Theatre in Debrecen is an important fixture in the Hungarian theatrical scene. Operas and contem-
porary plays form the centre of this theatre’s artistic vision. The Csokonai is unique among non-Budapest theatres, with three opera  
premieres in every season and a vision that opera is a vibrant medium that can still inspire young audiences. Work on the new theatre 
building will soon be complete and from that point on, the old Csokonai Theatre will become home to operas, operettas and musicals. In his 
work, inspired by the aesthetics of ‚Poetic Theatre‘, director Attila Vidnyánszky is supported by international directors, such as Tim Carroll,  
Sergei Masloboischikhov, Victor Rizhakov, and Andrei Bubien. The Csokonai Theatre’s opera productions reprise in the most important 
Hungarian opera venues: The Opera Festival in Miskolc, the Margaret Island Open-air Theatre and the Castle Theatre in Gyula. 

 A  c s e l e k m é n y
David Alagna operáját Victor Hugo azonos című regénye inspirálta. A Nagy Francia Forradalom vérengzéseitől megcsömörlött 
Hugót erősen foglalkoztatta a halálbüntetés témája, a módszer egyik legkövetkezetesebb ellenzője volt. 1829-ben jelentette 
meg az Egy halálraítélt utolsó napja című művét, amely naplószerűen mutatja be egy kivégzésére váró férfi utolsó huszonnégy 
óráját. A halálvárás motívuma lett Alagna operájának alapja. A színen két halálraítélt utolsó napját kísérheti végig a néző.  
Az események két cellában és két különböző idősíkon zajlanak: az egyik cellában egy férfi várja végső óráját az 1820-as évek-
ben, a másikban egy nő, valamikor a 21. században. Az előadás két főhőse két olyan ember, akik megérdemelt büntetésükre 
várva szélsőséges érzelmeket élnek át: félelmet, dühöt, keserűséget, lelkifurdalást. Kétségbeesetten emlékeznek vissza „régi” 
életükre, és reménykednek – egészen az utolsó percig.

 s y n o p s i s
David Alagna’s The Last Day of a Condemned drew inspiration from Victor Hugo’s novel of the same name. Hugo - disillusioned by the French 
Revolution - deeply and actively opposed the death penalty and devoted an entire novel to this subject. In 1829 he published Le dernier jour 
d’un condamné, which explores and illuminates the last 24 hours of a man sentenced to death. Alagna’s opera actually follows the last day of 
two people condemned to death. The events take place in two cells in two different time periods. In the first, a man awaits his last moments 
in the 1820s, and in the second, a woman in the 21st century. They are both ordinary people who, while waiting for their punishment, experi-
ence a full range of emotions. At once terrified, furious, and filled with remorse, they try to assemble the memories of their former lives and 
to remain hopeful until the very end.
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ARIADNé NAxOSBAN
ariadne auf naxos

Egyfelvonásos opera, előjátékkal
A szöveget Hugo von Hofmannsthal írta

Opera in one act with prologue
Libretto by Hugo von Hofmannsthal

Versenyszerepek • Competition roles:
Bacchus (tenor) patrick BLADEK (Franciaország, France)

Komponist • Komponista • Composer (mezzoszoprán/mezzo-soprano)
Ariana CHRIS (Kanada/Canada)

Zerbinetta (koloratúr-szoprán/coloratura soprano) 
RÁCZ Rita (Magyarország/Hungary)

 
További szereplők • Performers:
Ariadné, a primadonna • The prima donna (szoprán/soprano) Katarzyna HOŁYSZ 
Harlequin, komédiás • A player (bariton/baritone) Bartłomiej MISIUDA
Scaramuccio, komédiás • A player (tenor) paweł SKAŁUBA
Truffaldino, komédiás • A player (basszus/bass) piotr LEMpA 
Brighella, komédiás • A player (tenor) jacek SZYMAŃSKI
Musiclehrer / Zenetanár • Music-master (bariton/baritone) Zbigniew MACIAS
Najade, nimfa • A nymph (szoprán/soprano) julia IWASZKIEWICZ
Dryade, nimfa • A nymph (kontraalt/contralto) Alicja WĘGORZEWSKA-WHISKERD
Echo, nimfa • A nymph (szoprán/soprano) Anna MIKOŁAjCZYK
Tanzmeister / Balettmester • Dance master (tenor) Ryszard MINKIEWICZ
Perückenmacher / Parókakészítő • A wigmaker (bariton/baritone) Krzysztof RZESZUTEK
Lakai / Inas • A footman (basszus/bass) Michał KUŹMA
Offizier / Hivatalnok • An officer (tenor) Łukasz WROŃSKI
Haushofmeister / Főkomornyik • The Major-Domo (prózai szerep/spoken) Ryszard RONCZEWSKI
Szolgák • Servants
 
Közreműködik a Balti Operaház Zenekara • 
Accompanied by the Baltic Opera Orchestra
Vezényel • Conductor: josé Maria FLORÊNCIO

Díszlet- és jelmeztervező / Set and costume design: Hanna SZYMCZAK 

Rendező / Director: Marek WEISS

Az előadás magyar és angol felirattal látható / With Hungarian and English subtitles

A Gdańsk-i Balti Opera Pomeránia tartomány helyi önkormányzatának kulturális intézménye.

The Baltic Opera in Gdańsk is a cultural institution of the local government of the Pomeranian Voivodeship.

Készült a lengyel Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.

Co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage. 
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 patrick BLADEK (Franciaország) – Bacchus (tenor) 
Baritonként kezdte pályáját, majd hangfajt váltott. Tenorként Franciaországban és  
Belgiumban énekelte Faustot (Faust elkárhozása), don Josét (Carmen), Bacchust (Ariadné 
Naxosban), Radamèst (Aïda), Alfredot (Traviata) és Cavaradossit (Tosca), legutóbb pedig 
Rodol fo (Bohémélet) szerepében ért el sikereket. Operettben is színre lépett: Izraelben  
Paris-t játszotta A szép Helénában, Mauritiuson pedig Sou-Chongot, A mosoly országában. 

 patrick BladeK (France) - Bacchus (tenor) 
Originally a baritone, Patrick Bladek now performs the most celebrated tenor repertory. He began in 
France and Belgium, singing the title role of La Damnation de Faust (H. Berlioz), Don José (Carmen), 
Bacchus (Ariadne auf Naxos), Radamès (Aïda), Alfredo (La traviata), Mario Cavaradossi (Tosca), and 
most recently enjoyed great success as Rodolfo (La Bohème). Patrick Bladek has also performed in 
operetta as Paris (La Belle Hélène) in Israel, and Sou-Chong (Das Land des Lächelns) in Mauritius. 

 Ariana CHRIS (Kanada) - Komponist / Komponista (mezzoszoprán) 
A görög származású kanadai mezzoszoprán az utóbbi három évadban a New York City 
Operában játszott. Több nemzetközi társulattal is fellépett (Hong Kong Opera, Santa Fe 
Opera, Montreal Opera, Kentucky Opera és Nantes Angers Opera). A BBC énekversenyén 
(Cardiff Singer of the World) ő képviselte Görögországot.

 ariana Chris (Canada) - Composer (mezzo-soprano)
Greek-Canadian mezzo soprano Ariana Chris has been working with New York City Opera for the 
past three seasons. She debuted with international companies including Hong Kong Opera, Santa Fe 
Opera, Montreal Opera, Kentucky Opera, and Nantes Angers Opera. She represented Greece at the 
BBC Cardiff Singer of the World Competition.

 RÁCZ Rita (Magyarország) - Zerbinetta (koloratúr-szoprán)
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szegedi Konzervatóriumában tanult magánének 
főtanszakon, Andrejcsik István operaénekes-tanár vezetésével. Itt kapta meg 2006-ban 
első diplomáját. A mesterfokozatot 2008-ban szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem opera tanszakán. (Tanárai Marton Éva, Kovalik Balázs és Oberfrank Péter vol-
tak.) A 2008-2009-es évadtól - ösztöndíjasként - a Magyar Állami Operaház tagja.

 rita rÁCz (Hungary) - zerbinetta (coloratura soprano) 
Rita Rácz received her Bachelor’s degree at the Franz Liszt Academy of Music in Szeged in 2006, and 
her Master’s degree at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest in 2008. She has studied singing 
with Istvan Andrejcsik, Éva Marton, Balázs Kovalik and Péter Oberfrank. She has been a member of 
the Hungarian State Opera since 2008.
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 p A Ń S T W O W A  O p E R A  B A Ł T Y C K A
A Balti Opera négyszáz éves (lengyel és német) színházi hagyomány folytatója. Egyúttal kortárs, újító előadások műhelye, 
produkcióit Lengyelországban és külföldön számos operaházban játsszák. Az elmúlt ötven évben a lengyel zenés színház 
legtöbb kiválósága megfordult Gdańskban, a Balti Operában, köztük olyanok, mint Ryszard Karczykowski, a briliáns tenor 
vagy Stefania Toczyska, a MET és a Covent Garden sztárja. Játszottak közismert klasszikusokat, zenetörténeti kuriózumokat 
és modern műveket. Wagner Tannhäusere, Strauss Rózsalovagja, Bellini Normája, Massenet Don Quijotéja, Donizetti Boleyn Annája 
és La Favoritája mellett színre került Vivaldi La Verità in cimentója, Purcell Dido és Aeneasa, Britten Peter Grimesa, Sztravinszkij  
A léhaság útja című műve, Mozart operái, Saint-Saëns Sámson és Delilája valamint Beethoven Fideliója. Britten Lukrécia meggya-
lázása című művét a tavalyi évben mutatták be. Verdi programjuk is sokatmondó: a Luisa Miller mellett koncert változatban 
mutatták be a Haramiákat, A két Foscarit valamint A lombardokat. A Balti Opera balettegyüttesének köszönhetően a hatvanas 
években Gdańsk lett a lengyel táncművészet egyik meghatározó központja. (Emlékezetes bemutatójuk Bartók Csodálatos 
mandarinja.) Manapság kortárs művek szerepelnek leginkább reper toárjukon. A Balti Opera számára különösen fontos, 
hogy együttműködjön más európai műhelyekkel. Már eddig is sok sikeres előadás jött itt létre lengyel és külföldi művészek 
(Ewa Podleś, Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Salvatore Fisichella, Raissa Tchepcherenko) közös munkája 
nyomán. 2003 óta a Balti Opera szervezi a Szent János Opera Fesztivált. Ez egy másik kulturális esemény, a Szentivánéji 
Ünnepek – Nemzetközi Művészeti Fesztivál része. Itt a pogány hagyományokat a modern világképpel ötvözik, és a hagyo-
mányos művészeti ágak mellett teret kap a filozófia, a vallás, a könnyed szórakoztatás és a rockzene. 
A Balti Opera második alkalommal vesz részt az Operaversenyen.

 B a l t i C  O p e r a 
Deeply rooted in 400 years of Polish and German theatre tradition in Gdańsk, the Baltic Opera also presents innovative and contempo-
rary productions within Poland and abroad. The last half-century has seen such outstanding Polish performing artists as tenor Ryszard 
Karczykowski and mezzo-soprano Stefania Toczyska, the star of the Metropolitan Opera and Covent Garden, on the stage of the Baltic 
Opera. An extensive repertory now includes The Rake’s Progress (Stravinski), Peter Grimes (Britten), Don Quichotte (Massenet), La verita 
in cimento (Vivaldi), Dido and Aeneas (Purcell), La Favorite (Donizetti), Samson and Dalile (Saint-Saëns), The Miraculous Mandarin 
(Bartók) Fidelio (Beethoven), Le Corsaire (Adam), Tannhauser (Wagner), Norma (Bellini), Anna Bolena (Donizetti), Der Rosenkavalier 
(Strauss), The Rape of Lucretia (Britten), Mozart’s operas and the concert versions of Verdi’s Luisa Miller, I Masnadieri, I due Foscari,  
I Lombardi alla prima crociata and many more. The Baltic Opera ballet group, specializing in modern repertory, made Gdańsk the Polish 
centre of the dancing vanguard in the 1960s. The Baltic Opera has had many successful collaborations and co-productions with other 
European opera companies and international artists such as Ewa Podleś, Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Salvatore 
Fisichella, Raissa Tchepcherenko. Since 2003 the Baltic Opera has produced St John’s Opera Festival, part of The Midsummer Eve 
Celebration – an international art festival composed of thoughts, ideas, reflections, art, faith, entertainment, opera and rock. It combines 
pagan origins and a contemporary way of thinking. 
The Baltic Opera takes part in the Opera Competition and Festival for the second time.

 A  c s e l e k m é n y
AZ ELŐJÁTÉK egy milliomos otthonában zajlik. A szobát épp előkészítik az esti szórakozást nyújtó művészek számára: egy fiatal, 
idealista zeneszerző új operájának (Ariadné Naxosban) bemutatását követően a popsztár, Zerbinetta lép majd fel. Azonban  
a program nem az előzetes tervek szerint alakul. A háziúr döntése szerint a két előadást egyszerre kell megtartani, hogy  
a tűzijáték elkezdődhessen pontban kilenc órakor. A művészek így arra kényszerülnek, hogy a Naxosban elhagyott Ariadné 
fennkölt történetét Zerbinetta improvizációival ötvözzék. Ez általános megdöbbenést kelt, Zerbinetta azonban igyekszik 
meggyőzni a Komponistát, hogy gyerekjáték lesz a közös munka, hiszen a köztük lévő szakadék csupán illúzió.

A MÁSODIK RÉSZ – avagy az Ariadné Naxosban – egy ideggyógyintézetben játszódik, az egyetlen olyan helyen, ahol a nemes és 
a banális dolgok összeegyeztethetőek. A beteg Ariadnét (akit unott szeretője itt hagyott magára), doktorai és ápolói terápiás 
céllal nem akarják megfosztani képzelgéseitől. Szobatársaival pedig - akik mókázással igyekeznek elűzni Ariadné félelmeit -,  
a mindennapos téboly helyszínén képessé válnak egymás megértésére.

A darab üzenete valójában figyelmeztetés. A közönség azzal, hogy elzárkózik bárminemű reflexiótól, arra kényszeríti  
a művészeket, hogy azok maguk is csupán a szórakoztatás egy formájaként tekintsenek művészetükre. Ez végül a teljes meg-
semmisülésbe taszít nézőt és művészt egyaránt. Strauss zenéjének köszönhetően Ariadné – őrületében – átlépi a valós világ 
határait. Doktora, Ariadné érdekében eljátssza Bacchust, ezt a csupán Ariadné képzeletében létező karaktert. Legnagyobb 
meglepetésére a szépség és a költészet olyan világában találja magát, ahol a szerelem túlmutat a puszta kielégülésen.  
Egy olyan világban, ami Zerbinetta számára örökké távoli ábránd marad csupán. Mindez talán nem lesz népszerű a „többség” 
körében, de aggodalomra semmi ok, még mindig van némi időnk a teljes összeomlásig. 

 s y n o p s i s
THE PROLOGUE of Ariadne auf Naxos takes place in modern times, in a millionaire’s home. The room is being prepared for the artists 
who will both present a show to the rich man: the new opera of the idealist Composer - Ariadne auf Naxos - is to be followed by a group 
of bohemians lead by Zerbinetta, a veritable pop star. Later, both groups are shocked to discover that they have to play simultaneously 
so that the fireworks - ordered by the host - can begin promptly at nine o’clock in the evening. This means that the Composer’s work 
about Ariadne who was abandoned in Naxos, must contain Zerbinetta’s playful improvisations. There is consternation but Zerbinetta 
convinces the Composer that the gap between them is only an illusion and that there are enough similarities between the two pieces 
to create a joint work. 

THE SECOND PART - or Ariadne auf Naxos - takes place in a madhouse. It is the only place where it is possible to reconcile noble and trivial 
matters. Ariadne is ill and left in the hospital by her bored lover. The doctor and the nurses do not, for therapeutic reasons, disabuse her of her 
dreams and the other patients make an amusing group, as they try to dispel her fears. This space of common insanity helps them understand 
one another and create some sort of harmony.

The message of the spectacle is a warning about what patrons and the majority of the audience who support the artists force them to 
do: by treating art only as entertainment and not demanding any effort of reflection, they lead us all to destruction. Thanks to Strauss’s 
music, Ariadne in her insanity, transcends the borders of the real world. She leads her astonished doctor, who for her ‘psychiatric‘ good, 
pretends to be Bacchus (a character imagined by Ariadne) into a world of poetry and beauty, in which love can become something more 
than just sexual satisfaction. This is a level which poor Zerbinetta has never managed to attain. The message of the opera might not 
be popular with the ‘majority‘, but fortunately we do not have to worry about this yet. We still have some time left until the presaged 
complete destruction comes about.
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 j O S é  M A R I A  F L O R Ê N C I O  szülővárosában, a brazíliai Fortalezában 
kezdte meg zenei tanulmányait. Később a Minas Gerais Egyetem hallgatója lett, majd 
kitünte téssel végzett a Varsói Frederic Chopin Zeneakadémia zeneszerző, karvezető és 
zeneelmélet szakán. Vendégkarmesterként számos szimfonikus és kamarazenei művet, 
operát és balettelőadást vezényelt Európában, Amerikában és Ázsiában. Jelenleg a 
Gdańsk-i Balti Opera zeneigazgatója valamint a São Paulo-i Teatro Municipal Szimfonikus 
Zenekarának vezetője, koncert-, opera- és balettelőadásainak karmestere.

 J O s É  m a r i a  F l O r Ê n C i O  began his musical education in his native town of 
Fortaleza, Brazil. He continued his education at the Minas Gerais University, and then graduated with 
honours from the Department of Composition, Conducting and Theory of Music at the Frederic Chopin 
Music Academy in Warsaw. As a guest conductor he led many symphonic and chamber concerts, as 
well as opera and ballet performances, in major music venues in Poland, Europe, the Americas, and 
Asia. At present, he is the music director of Baltic Opera in Gdańsk and leads the Orquestra Sinfonica 
of Teatro Municipal de São Paulo which performs symphonic concerts, operas and ballets.

 M A R E K  W E I S S
Színház- és opera rendező. A Varsói Egyetem lengyel szakán és az Állami Színművészeti 
Akadémia rendezői szakán végzett. Első rendezése Shakespeare Troilus és Cressidája 
volt a Lengyel Nemzeti Színházban. Nagy-Britanniában Shakespeare-tanulmányokat 
folytathatott a Varsói Brit Intézet ösztöndíjának köszönhetően. Rudziński Mannequins-
jének 1981-es ősbemutatója a Wrocław-i Állami Operában szintén az ő nevéhez fűződik, 
1982 és 1988 valamint 1992 és 1995 között a varsói Lengyel Nemzeti Színház főigazgatója. 
Mintegy húsz opera rendezése közül több bejárta a világot: játszották Németországban, 
Franciaországban, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban valamint 
Kínában, Japánban, Izraelben és Oroszországban. 1995 és 2001 között a poznan-i 
Nagyszínház művészeti vezetője. Itt Theodorakis Electrájának ősbemutatóját rendezte. 
2006 márciusa óta a Varsói Kamaraopera főállású igazgatója (rendezései: The Marksman, 
Julius Caesar). 2008-tól a Balti Opera ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. Számos 
rendezése ismert: Pillangókisasszony, Faust, Rigoletto, Don Giovanni, Figaro házassága. 

 m a r e K  w e i s s
The theatre and opera director graduated from the Polish faculty of the Warsaw University and the 
Theatre Directing Faculty of the State Theatre Academy in Warsaw. He made his debut producing 
Shakespeare’s Troilus and Cressida in the Polish National Theatre. A scholarship of British Institute in 
Warsaw allowed him to take up Shakespearean studies in Great Britain. In 1981 he produced the world 
premiere of Rudziński’s opera, Manekiny at the State Opera in Wrocław. From 1982 to 1988, and again 
from 1992 to 1995 he was the head director of the Polish National Theatre in Warsaw, where he pro-
duced approximately 20 operas. Many of these performances have been presented in Germany, France, 
Austria, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, China, Japan, Israel and Russia. Between 1995 and 
2001 he was the artistic director of the Grand Theatre in Poznan, where he prepared, among others, 
the world premiere of Theodorakis’ Electra. Since March 2006 he has served as full time director of The 
Warsaw Chamber Opera where he produced The Marksman and Julius Caesar, and since 2008 he has 
been the chief executive and the artistic director of the Baltic Opera in Gdańsk, where he produced 
Madame Butterfly, Faust, Rigoletto, Don Giovanni and The Marriage of Figaro.
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Bohuslav MARTINŮ 
ALExANDRE KéTSZER
alexandre bis 

Egyfelvonásos vígopera 
A szöveget André WURMSER írta

Opera buffa in one act
Libretto by andré wUrmser

Maurice RAVEL 
pÁSZTORóRA
l’heure espagnole 

Egyfelvonásos vígopera 
A szöveget FRANC-NOHAIN írta

’Comédie musicale’ in one act 
Libretto by FranC-nOhain 

Versenyszerepek • Competition roles:
1. Philomène // 2. Concepcion (mezzoszoprán/mezzo-soprano) 
Friederike MEINEL (Németország/Germany)

1. Oscar // 2. Gonzalve (tenor) BALCZó péter (Magyarország/Hungary)

1. Alexandre // 2. Ramiro (bariton/baritone) Stanisław KIERNER (Lengyelország/Poland)

 
További szereplők • Performers:
1. Le portrait / A portréfestmény • The portrait // 
2. Don Inigo Gomez (basszus/bass) GYöRGY Levente
1. Armande (szoprán/soprano) Alessandra BOËR 
2. Torquemada (tenor) Konstantin NAZLAMOV
 
Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Accompanied by the Szeged Symphony Orchestra
Vezényel • Conductor: Harald SIEGEL

Díszlettervező • Set Design: Martin WARTH
Jelmeztervező • Costume Design: DEBRECZENI Ildikó 

Rendező • Director: BAGó Bertalan

Az előadás magyar és angol felirattal látható / With Hungarian and English subtitles

 Friederike MEINEL (Németország) – philomène / Concepcion (mezzoszoprán) 
Nemzetközi énekversenyek és jelentős díjak nyertese. Berlinben és Mannheimben tanult. 
Fellépett a Bajor Nemzeti Operában, a Kölni Operában, a drezdai Semperoperben és  
a Ravinia Fesztiválon, Chicagóban. Bécsben, a Vienna Festival-on Penthesilea szerepében 
debütált. Koncertezett a Cseh Filharmonikusokkal, a Bajor Nemzeti Zenekarral, a Gür zenich 
Orchestra Cologne-nyal és a Berlini Szimfonikus Zenekarral.

 Friederike meinel (Germany) - philomène / Concepcion (mezzo-sporano) 
Friederike Meinel, the international award-winning mezzo-soprano, studied in Berlin and Mann-
heim. She has performed at important opera houses, including the Bavarian State Opera, Cologne 
Opera House, Semperoper in Dresden and the Ravinia Festival in Chicago. Ms. Meinel made her 
Vienna debut at the Vienna Festival in the title role of Penthesilea and has performed in concerts 
with the Czech Philharmonic Orchestra, the Bavarian State Orchestra, the Gürzenich Orchestra in 
Cologne and the Berlin Symphony Orchestra, among others.

 BALCZó péter (Magyarország) - Oscar / Gonzalve (tenor)
1983-ban született Debrecenben. Hét évesen kezdett el hegedülni. 2006-tól énekel első-
sorban lírai szerepeket a Debreceni Csokonai Színházban. 2009 májusában diplomázott  
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának magánének szakán. Számos magyar és  
nemzetközi kurzuson és énekversenyen vett részt.

 péter BalCzÓ (Hungary) - Oscar / Gonzalve (tenor)
The Hungarian tenor, Péter Balczó, was born in Debrecen in 1983. He started playing the violin at 
the age of 7. He graduated from the Music Faculty of Debrecen University as a singer in 2009. He has 
been singing in the Csokonai Theatre in Debrecen since 2006, mostly in lyric and comprimario roles. 
He participated in numerous international master classes and competitions.

 Stanisław KIERNER (Lengyelország) - Alexandre / Ramiro (bariton)
A lengyel operaénekes Dániában debütált Don Alfonsoként a Jonathan Miller rendezte Cosí 
fan Tuttéban. Hangszeres (zongora) és énekesi tanulmányait Łódźban végezte, ezt követően 
a párizsi Conservatoire-ban tanult, majd a brüsszeli Queen Elisabeth Zeneművészeti 
Főiskola Opera Stúdiójában, José Van Damtól. Főszerepet énekelt Szymanowski Roger  
királyában, Penderecki Elveszett paradicsomában, volt Escamillo Bizet Carmenjében. A 12. 
Nemzetközi Ada Sari Vocal Art Competition első helyezettje.

 stanisław Kierner (Poland) - alexandre / ramiro (baritone)
The Polish baritone, Stanislaw Kierner, made his debut in 2002 as Don Alfonso in Così fan Tutte in 
Denmark, directed by Jonathan Miller. He completed his singing and instrumental studies (piano 
solo) in Łódź, Poland. He continued his education in the National Conservatory in Paris, and at the 
Opera Studio of Queen Elisabeth College of Music in Brussels with José Van Dam. He sang the main 
roles in King Roger by Szymanowski, Paradise Lost by Penderecki and Carmen by Bizet. He won the 
first prize at the 12th International Ada Sari Vocal Art Competition in Poland.
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 T H E A T E R  B I E L  S O L O T H U R N
A színház 1842 óta működik Biel/Bienne óvárosában. Korábban az épület a város raktára volt, ágyúk és egyéb fegy-
verek tárolására használták. „Svájc legkisebb színháza” 1927-ben egyesült a Solothurn/Soleure-i színházzal. Vezetésük, 
produkcióik és országos turnéik is közösek. Német és francia nyelven játszanak prózát, operettet és mindenekelőtt 
operát. Repertoárjukon megtalálhatóak a barokk, a klasszikus, a romantikus és a modern operák egyaránt. Ebből igazi 
különleges ségnek a korai Verdi művek és egyéb belcanto operák számítanak. Ez a műhely fantasztikus lehetőségeket kínál 
a fiatal énekesek számára. Számos – ma már ismert – operaénekes kezdte karierrjét Biel/Bienne-ben. A 2007-2008-as 
évad óta Beat Wyrsch svájci rendező látja el a színház művészeti igazgatói feladatait. 

 t h e a t e r  B i e l  s O l O t h U r n
The theatre Biel Solothurn is situated in the old City centre of Biel/Bienne and dates back to 1842. The building was originally the city 
arsenal, housing cannons and guns. It then became ’Switzerland’s smallest town theatre’, where German and French opera, operetta 
and drama are now performed regularly. Repertoire spans baroque, classical, romantic and modern opera. The early operas of Verdi are 
performed in particular, as well as those of Belcanto. The theatre has an excellent reputation as a stepping stone for young singers, 
many famous opera singers have started their careers in Biel/Bienne. The theatre has been connected to the theatre in Solothurn/
Soleure since 1927, sharing management, exchanging productions and giving performances throughout Switzerland on a regular basis. 
Swiss director, Beat Wyrsch is the artistic manager of the theatre since 2007.

 A z  A l e x a n d r e  k é t s z e r  c s e l e k m é n y e
Az Alexandre kétszer (alcíme szerint Egy ember tragédiája, aki levágta saját szakállát) 1937-ben készült, ám csak jó negyed-
század múlva, szerzője halála után került bemutatásra. Sokféle színpadi hagyományt érhetünk tetten benne, a Così fan tut-
tétól A denevérig. Főhőse egy szerelmes férj, Alexandre, aki – szakáll nélküli arccal – saját unokatestvérének kiadva magát 
udvarol a saját feleségének, hogy próbára tegye annak állhatatosságát. Aztán magába roskadva ünnepelheti diadalát.  
A többi szereplő, Armande, a szépasszony, az őt hiába ostromló gavallér, Oscar és a fontos szerephez jutó szobalány, Philomène 
inkább A denevérből ismerősek. A mű igazi hangvételét André Wurmser szürrealizmusba hajló szövege határozza meg. A narrátor 
például egy festett portré. Időnként egybemosódik a vízió és a realitás. A lélektani dráma azonban világos: az asszony felis-
meri a csapdát, mégis enged az „unokatestvér” csábításának. Más férfi ugyan nem kell neki, de élvezi a megcsalás örömét. 
Így válik érvényessé a Così-ból ismert tanulság: „Ne tedd ki tudatosan feleségedet a kísértésnek, mert az ördög sosem alszik,  
és nincs kettő három nélkül.”

 s y n o p s i s  o f  a l e x a n d r e  b i s 
Alexandre bis, according to its subtitle, is ‘The Tragedy of a Man who Had His Beard Cut’. The opera was composed in 1937, but was not pre-
sented until 1964, after composer Martinů’s death. Numerous theatrical traditions are apparent in its storyline, with similarities to Mozart’s 
Così fan Tutte and Strauss’ Die Fledermaus. The main character Alexandre, a loving husband, decides to test his wife Armande’s fidelity by 
shaving his beard and posing as his own cousin. He ends up ’celebrating’ his success in this plotted seduction by a staged emotional break-
down. The characters of the beautiful wife, Armande, the fended-off, would-be lover, Oscar, and Philomène, the maid, recall those in Die 
Fledermaus. The opera, truly defined by André Wurmser’s rather surrealist libretto, is narrated by a figure in a portrait painting. As reality and 
vision melt into each other, it soon becomes clear that the psychological drama lies in the wife discovering the trap, but still playing along, 
going to bed with the so-called cousin. She has no eyes for men other than her husband but she is still excited by the delight of cheating. The 
moral: ’Do not tempt your wife, for the devil never sleeps, and there are never two without three‘.

 A  p á s z t o r ó r a  c s e l e k m é n y e
Torquemada órásmester minden nap beállítja a város toronyóráját. Távollétét kihasználva felesége, Concepcion ilyenkor  
fogadja szeretőit. Ezúttal véletlenül ketten is befutottak: Gonzalve, a széplelkű költő, és Don Inigo Gomez, a korosodó, ám 
dúsgazdag bankár. Ráadásul az asszony nyakán marad az óráját javíttatni hozó öszvérhajcsár, Ramiro is. A leleményes asszony 
azonban mindent megold. Gavallérjait egy-egy terjedelmes órába bújtatja el egymás elől, aztán az izmos öszvérhajcsárral 
cipelteti őket fel a szobájába, majd ismét vissza a műhelybe. 
Sajnos a költőt Concepcion helyett saját éneke bűvöli el, a bankár „órája” pedig már lejárt. Ekkor az asszony ráébred, hogy 
az erős és készséges öszvérhajcsár lenne a legalkalmasabb szerető és végül megkapja, amit akart. Hazatérő férjének olyan 
vevőként mutatja be a másik két szeretőjét, akik már „ki is próbálták” a kiszemelt órákat. A közönségnek pedig a következő 
tanulságot vonja le: „Aki szeretőt tart, tartson igazi férfit!”.

 s y n o p s i s  o f  l ’ h e u r e  e s p a g n o l e
It is the clockmaker Torquemada’s day to regulate the municipal clocks, and his wife Concepcion’s day to entertain her lovers in the meantime. 
Today both are coming to see her: Gonzalve the sensitive poet and the elderly, extremely wealthy Don Inigo Gomez. Ramiro, a muleteer, drops 
in unexpectedly to have his watch repaired but Concepcion can handle any situation with tact. She makes her lovers hide from each other in 
gigantic clocks, and has the brawny muleteer carry these clocks to her bedroom, back and forth. 
Unfortunately her first choice, the poet, is more mesmerized by his own poetry than his muse and the old man’s ’clock’ is not functioning any 
more. Weary of her suitors’ antics, Concepcion exits with the virile muleteer. She later introduces Gomez and Ramiro to her husband as two 
possible costumers, who have already ’tried out’ the clocks they have their eyes on. She sums up the story’s moral to the audience by advising 
all to choose a capable, real man for a lover. 
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 H A R A L D  S I E G E L
A 2003-04-es évad óta karmestere a Theater Biel Solothurn Színháznak. Lipcsében szüle-
tett, tanulmányait is ott folytatta, a Hochschule für Musikban zongora és karmester 
szakon, vala mint a Félix Mendelssohn Bartholdy Színházban. Karmester szakon tanult 
tovább a Royal Welsh College of Music and Drama-ban, és részt vett J. Panula, N. Järvi 
és G. Hurst mesterkurzusain. A 2001-02-es évadban a Junges Leipziger Opernensemble 
zeneigazgatója lett. Többek közt a Leonce és Lénát, A sevillai borbélyt, a Jancsi és Juliskát 
dirigálta. Számos zenekari koncert karmestere Németországban, Nagy-Britanniában és 
Svájcban. A Theater Biel Solothurnben az Atlantisz császárának, az Orfeusz és Euridikének,  
a Boccacciónak, a Weisse Rosénak és Lully operájának, az Amadisnak karmestere.

 h a r a l d  s i e G e l
Harald Siegel has conducted the orchestra of Theater Biel Solothurn since the 2003. Born in Leipzig, he 
studied conducting and piano in the Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. 
He continued his conducting studies in the Royal Welsh College of Music and Drama and participated 
in the masterclasses of J. Panula, N. Järvi and G. Hurst. In the 2001-02 season he was the musical 
director for the Junges Leipziger Opernensemble. He conducted, among others, Leonce and Lena, The 
Barber of Seville and Hansel and Gretel. He has directed numerous concerts in Germany, Great Britain 
and Switzerland. For the Theater Biel Solothurn he was music director for The Emperor of Atlantis, 
Orfeus and Euridice, Boccaccio, and Amadis - L’Opéra de Lully (Lully / Kerger).

 B A G ó  B E R T A L A N 
1962-ben született. 1982 és 1986 közt járt a Színház- és Film művészeti Egyetem színész 
szakára. 1986-tól a Nemzeti Színház, 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1990-től a Füg-
getlen Színpad tagja. 1997-től a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház rendezője, 2000-től 
főrendezője, 2006-tól művészeti vezetője. 2006-ban rendezi első filmjét Vadászat angolokra 
címmel. Főbb színházi rendezései: Wedekind: A tavasz ébredése, Brecht: Kurázsi mama, 
Williams: Az ötödik KÁ, Mrożek: Vatzlav, Dürrenmatt: V. Frank, Schiller: Haramiák, Rostand: 
Cyrano, Shakespeare: III. Richárd valamint a Hair.
Díjak: Indonéz Nemzetközi Filmfesztivál – Legjobb film (Vadászat angolokra - 2007), 
Houston – Arany REMI díj, legjobb film (Vadászat angolokra - 2007), Jászai Mari Díj (2002), 
Országos Kamaraszínházi Fesztivál – Legjobb rendezés díja (Brecht: Kurázsi mama - 2001), 
Színházbarátok Köre díja – 2000

 B e r t a l a n  B a G Ó
Born in 1962, graduated in 1986 with a degree from the Acting Department of the Budapest Academy 
of Drama and Film in Hungary, and immediately joined the National Theatre. Three years later he 
joined Szeged National Theatre and afterwards the Independent Stage, where he worked for seven 
years. In 1997 he left for the Hevesi Sándor Theatre, Zalaegerszeg, to work as a stage director. Currently 
he is the main director and artistic director of this theatre. He directed his first film, Hunting for 
Englishmen in 2006. Career highlights include Wedekind’s Spring’s Awakening, Bertolt Brecht’s 
Mother Courage and Her Children, Williams’ Fifth K, Mrożek’s Vatzlav and Dürrenmatt’s V. Frank, 
Schiller’s The Robbers, Rostand’s Cyrano, William Shakespeare’s, Richard III and Hair. 
His awards include the Indonesian National Film Festival for Best Film (Hunting for Englishmen - 
2007), Houston – Golden REMI award for Best Film (Hunting for Englishmen - 2007), Jászai Mari 
Award (2002), and the National Studio Theatre Festival – Best Director (Mother Courage and Her 
Children - 2001).
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Marco TUTINO 
VITA

Egyfelvonásos opera 
A szöveget patrizia Valduga írta.

Opera in one act
Libretto by patrizia valduga

Versenyszerepek • Competition roles:
Professoressa Victoria Bearing / Vita (szoprán/soprano) Zuzana DUNAjČANOVÁ (Szlovákia/Slovakia)

Il poeta John Donne / John Donne, a költő • John Donne, the poet (basszbariton/bass-baritone) 
Chad ARMSTRONG (Kanada/Canada)

Dr. Jason Posner (tenor) Marc HAFFNER (Franciaország/France)

 
További szereplők • Performers:
Victoria, bambina / A gyermek Victoria • Young Victoria (voce bianca/white voice) 
Veronika DOHNALOVÁ // Susan, infermiera / Ápolónő • Nurse (szoprán/soprano) Zuzana MARKOVÁ
Dr. Kelekian (basszus/bass) Václav ZIVNÝ
Medico secentesco / 17. századi orvos • Doctor from the 17th century (szoprán/soprano) Marianna pILLÁROVÁ 
Tecnico radiologo / Radiológus • Radiologist (szoprán/soprano) Marianna pILLÁROVÁ 
Giovane, internista / Belgyógyász • Internist (szoprán/soprano) Marianna pILLÁROVÁ 
Tecnico di rianimazione / Az „újjáélesztő” • Resuscitator (szoprán/soprano) Marianna pILLÁROVÁ 
Truccatrice TV / Tv-s sminkes • Make-up artist for TV (szoprán/soprano) Marianna pILLÁROVÁ 
Medico seicentesco / 17. századi orvos • Doctor from the 17th century (mezzoszoprán/mezzo-soprano) Anna NITROVÁ 
Tecnico radiologo/Radiológus • Radiologist (mezzoszoprán/mezzo-soprano) Anna NITROVÁ
Giovane, internista / Belgyógyász • Internist (mezzoszoprán/mezzo-soprano) Anna NITROVÁ
Tecnico di rianimazione / Az „újjáélesztő” • Resuscitator (mezzoszoprán/mezzo-soprano) Anna NITROVÁ
Giornalista TV / Televíziós újságíró • Television Journalist (mezzoszoprán/mezzo-soprano) Anna NITROVÁ
Medico seicentesco / 17. századi orvos • Doctor from the 17th century (tenor) peter SVETLíK
Tecnico radiologo / Radiológus • Radiologist (tenor) peter SVETLíK
Giovane, internista / Belgyógyász • Internist (tenor) peter SVETLíK
Tecnico di rianimazione / Az „újjáélesztő” • Resuscitator (tenor) peter SVETLíK
Operatore TV / Operatőr / Camera Operator (tenor) peter SVETLíK
Medico seicentesco / 17. századi orvos • Doctor from the 17th century 
(basszbariton/bass-baritone) Michal KŘíSTEK
Tecnico radiologo / Radiológus • Radiologist (basszbariton/bass-baritone) Michal KŘíSTEK
Giovane, internista / Belgyógyász • Internist (basszbariton/bass-baritone) Michal KŘíSTEK
Tecnico di rianimazione / Az „újjáélesztő” • Resuscitator (basszbariton/bass-baritone) Michal KŘíSTEK
 
Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar • Accompanied by the Szeged Symphony Orchestra
Vezényel • Conductor: Oliver von DOHNÁNYI

Díszlettervező • Set Design: MENCZEL Róbert
Jelmeztervező • Costume Design: ZEKE Edit
 
Rendező • Director: TELIHAY péter

Az előadás magyar és angol felirattal látható / With Hungarian and English subtitles

 Zuzana DUNAjČANOVÁ (Szlovákia) – Vita (szoprán) 
A szlovák mezzoszoprán a Pozsonyi Konzervatóriumban, majd a Pozsonyi Zeneakadémián 
tanult. Dorabellaként debütált a Morva- Sziléziai Nemzeti Színházban. Itt Carmen, Lupa és 
Marcellina szerepeiben a mai napig vendégként énekel. A Szlovák Nemzeti Színházban volt 
Mamma Lucia a Parasztbecsületben és Baba M. Dubovský A kulcs titka című operájában. 2008-
ban Klagenfurtban Afra szerepét játszotta a La Wallyban. 

 zuzana dUnaJČanOvÁ (Slovakia) - vita (soprano)
The Slovakian mezzo-soprano, Zuzana Dunajcanova, studied at the Conservatory of Bratislava and 
the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava. She debuted as Dorabella in Così fan tutte 
on the stage of The National Moravian-Silesian Theatre and she is currently performing in this theatre 
as a guest in the roles of Carmen, Lupa and Marcellina. She has also performed in the Slovak National 
Theatre in Mascagni’s Cavalleria Rusticana as Mamma Lucia and Baba in The Mystery of Key by M. 
Dubovský. In 2008 she debuted in Klagenfurt as Afra in La Wally.

 Chad ARMSTRONG (Kanada) - john Donne (basszbariton)
A kanadai-amerikai bariton európai és amerikai sikereit különleges hangjának és kitűnő színészi 
képességeinek egyaránt köszönheti. Főbb szerepeit – Marcello, Schaunard, Ping, Sonora, Silvio, 
Mercutio, Germont és Taddeo – a Dicapo Opera, a Utah Festival Opera, a Hamptoni Opera,  
a Tulsa Opera társulataiban valamint a Római Operafesztiválon énekelte.

 Chad armstrOnG (Canada) - John donne (bass-baritone)
Canadian-American Chad Armstrong’s formidable baritone voice and natural acting abilities have 
garnered him success throughout the US and Europe. He has performed in leading roles including 
Marcello, Schaunard, Ping, Sonora, Silvio, Mercutio, Germont and Taddeo, with companies such as 
Dicapo Opera, Utah Festival Opera, Opera in the Hamptons, Tulsa Opera and Operafest di Roma. 

 Marc HAFFNER (Franciaország) - Dr. posner (tenor)
A francia énekes a párizsi Conservatoire Supérieurben végzett. Főbb szerepei közé tartozik: 
Don José, Lenszkij, Macduff és Nerone. Fellépett Rennes-ben, Metz-ben és Párizsban, a 
Salle Pleyel-ben a Laurent Petitgirard által vezényelt Château des Carpathes-ban. Az Ulmi 
Színházban első számú vendégénekesként a következő szerepeket énekelte: Max (A bűvős 
vadász), Tamburmajor (Wozzeck) és A herceg (A három narancs szerelmese). Versenyünk 2008-
as döntőjében Edgar Aubry versenyszerepét alakította, Marschner A Vámpírjában.

 marc haFFner (France) - dr. posner (tenor)
The French singer, Marc Haffner, graduated from the Conservatoire Supérieur of Paris. His major roles 
include Don José, Lensky, Macduff and Nerone. He has sung in the Opera Houses of Rennes, Metz and 
in Salle Pleyel, Paris, conducted by Laurent Petitgirard in Le Château des Carpathes. He was a guest 
principal artist at the Theater of Ulm where he sang in roles that included Max (The Freeshooter), 
Tambourmajor (Wozzeck) and The Prinz (Love of Three Oranges). Mr. Haffner was a Finalist in the 
Opera Competition and Festival with Mezzo Television in 2008, in which he sang Edgar Aubry in 
Marschner’s Der Vampyr.
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 N Á R O D N í  D I V A D L O  M O R A V S K O S L E Z S K é  /  M O R V A - S Z I L é Z I A I  N E M Z E T I  S Z í N H Á Z 
1918-ban alapították Ostravában, egy évre rá nyitotta meg kapuit. Munkásságával hosszú távra követendő hagyományt terem-
tett az ostravai régió cseh és német nyelven játszó hivatásos és amatőr színházai számára. A színház négy tagozatos (balett 
– próza – opera – operett), ez ma már igen ritka Csehországban. Nemcsak az ostravaiaknak játszik, hanem a környező régió 
közönségének is. Az intézménynek két épülete van – az Antonin Dvořak Színház 517 férőhelyes, repertoárján – prózai és ba lett 
előadások mellett - főleg operák szerepelnek; a másik épület – a jiři Myron Színház 665 néző befogadására alkalmas, ope rettet, 
prózát és balettet tart műsorán. A két épületben évente összesen 16-19 bemutatóra kerül sor. Klasszikus darabok és kortárs 
szerzők művei egyaránt szerepelnek a színlapon. A 2007-es évadban közel 500 előadásukat több mint 200 000 néző látta.  

 t h e  n a t i O n a l  m O r a v i a n - s i l e s i a n  t h e a t r e
The National Moravian-Silesian Theatre (NMST) in Ostrava was established in October 1918 as a permanent Czech professional theatre. 
It was officially opened on August 12, 1919 serving the Czech and German-speaking region of Ostrava with both amateur and professional 
theatre. The theatre is unique in that it consists of four artistic ensembles - ballet, drama, opera and operetta – housed in two buildings. The 
Antonin Dvořak Theatre, with its 517 seats is the home of the opera ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre and also offers drama 
and ballet performances. The second building – the Jiři Myron Theatre with its 665 seats – serves as the home of the operetta, drama and 
ballet ensembles. The National Moravian-Silesian Theatre stages between 16 and 19 premieres in both buildings annually. In 2007 more than 
200,000 people attended their approximately 500 performances. The theatre has a varied artistic repertoire, ranging from the traditional to 
the modern.

 A  c s e l e k m é n y
Marco Tutino 2003-ban született művének – mely Margaret Edson Wit című Pulitzer-díjas drámájának operaváltozata – 
főhősnője saját halandóságát büszkeséggel és humorral dolgozza fel. A Vita (Élet) becenévvel bíró irodalomtudós asszony, 
Victoria Bearing John Donne költészetének elismert szakértője. Szenvedélyesen tanít, de átható intelligenciája és csípős 
humora távol tartja tőle tanítványait. Egy napon azonban megváltozik körülötte minden. Rémisztő személyes tragédiával kell 
szembenéznie: petefészekrákot diagnosztizálnak nála. A 17. századi költészet univerzumából kiszakítva, egycsapásra a 21. szá-
zad kísérleti orvoslásának világában találja magát. John Donne - a regénytől eltérően – személyesen mutat utat neki, Vita pedig 
kezelőorvosai és ápolói segítségével próbál új értelmet találni kedvenc költője szavainak. 

 s y n o p s i s
Vita, composed in 2003, is a free operatic rendering of Margaret Edson’s Pullitzer-Prize Winning drama, Wit, in which one woman faces her 
own mortality with diginity and humor. Victoria Bearing, nicknamed Vita (Life), is a disciplined English literature academian and renowned 
expert in the brilliantly metaphysical poetry of John Donne. Passionate in the classroom, her penetrating intelligence and biting wit alienate 
her students. When she is suddenly faced with the most daunting of personal crises — a diagnosis of terminal ovarian cancer — her 17th-
century poetic world collides with 21st-century experimental medicine. Broadly quoted and called upon in the drama, John Donne physically 
appears to speak for himself in Tutino’s work, and guides Vita through her personal awakening and last moments. A genuinely sympathetic 
nurse, absent head doctor, and impersonal young medical student bring Vita, and the audience, to derive new meaning from the words of her 
favorite poet.

 O L I V E R  V O N  D O H N Á N Y I 
Szlovák karmester. Prágában Václav Neumann, Bécsben Otmar Suitner tanítványa volt. 
Részt vett Franco Ferrara, Arvid Jansons és Igor Markevics mesterkurzusain. Számos 
díj birtokosa – Premio Respighi, a Prágai Tavasz és a Magyar Televízió által szervezett 
Kar mesterverseny kitüntetettje. 1993-ban a Prágai Nemzeti Színház zenei igazgató-
ja. Többek között a tokiói Yomiuri Nippon Szimfonikus Zenekar, a Szentpétervári 
Filharmonikusok, a Liverpooli Királyi Filharmonikusok, a Buenos Airesi Filharmonikusok, 
a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Cseh Filharmonikusok, a Portugál Állami 
Filharmonikusok, az Angol Kamara Zenekar, a BBC, a London Mozart Players, a Zágrábi 
Filharmonikusok és a Zagrab Radio SO dirigense. Vendégkarmesterként mostanában 
a bécsi Musikvereinben szerepel. Operákat dirigált Bázelben, Zürichben, Pozsonyban, 
Brnóban, Londonban, Leedsben, Wexfordban, Aldeburghben, Tokióban, Osakában, Kop-
pen hágában, Stuttgartban, Münchenben, Karls ruhéban, Amsterdamban, Madridban, 
Barcelonában, Ovie dóban, Malagán, Luganó ban, Livornóban, Rovigóban, Savonában, 
Bolzanóban, Trentóban. 2001-től együtt műkö dött a müncheni Bajor Állami Operaházzal, 
2007-ben a Stuttgarti Operaházzal, ahol Normát és Anyegint vezényelt. 2004 júniusában 
újra megválasztják a Prágai Nemzeti Színház zeneigazgatójának, három évre. Emellett 
2006-ban elvállalja az ostravai Morva-Sziléziai Nemzeti Színház művészeti vezetését is. 

 O l i v e r  v O n  d O h n Á n Y i
The Slovak conductor, Oliver von Donhanyi, studied in Prague under Václav Neumann, in Vienna 
with Otmar Suitner, and participated in master classes of Franco Ferrara, Arvid Jansons and Igor 
Markevich. His numerous awards include the Premio Respighi, a prize at the Prague Spring Festival 
and the Hungarian Television International Conductors’ Competition. In 1993, he became the Music 
Director of the National Theatre in Prague, and was re-elected from 2004-2007. He has conducted 
the Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokyo, St. Petersburg Philharmonic, Royal Liverpool 
Philharmonic, Buenos Aires Philharmonic, Hungarian State Philharmonic, Czech Philharmonic, 
Portugal State Symphony, English Chamber Orchestra, BBC, London Mozart Players, Zagreb 
Philharmonic, Zagreb Radio SO, among many others. He has most recently been a guest conduc-
tor of the Tonkuenstlerorchestra Wien, conducting concerts in Musikvereinvon. Opera credits include 
the theatres in Basel, Zurich, Bratislava, Brno, London, Leeds, Wexford, Aldeburgh, Tokyo, Osaka, 
Copenhagen, Stuttgart, Munich, Karlsruhe, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Oviedo, Malaga, Lugano, 
Livorno, Rovigo, Savona, Bolzano and Trento. Since 2001, he has collaborated with the Bayerische 
Staatsoper in Munich and the Staatsoper Stuttgart, where he conducted Norma and Onegin. In 
March 2006, he assumed the position of Artistic Director of the Opera of the National Moravian-
Silesian Theatre in Ostrava.
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 T E L I H AY  p é T E R  1965-ben született Miskolcon. 1988-ban elvégezte a buda-
pesti Színház- és Filmművészeti Egyetem dramaturgia szakát, 1993-ban pedig rendező 
szakon végzett ugyanitt. Zene dramaturgiát Petrovics Emiltől tanult, zenés rendezést 
Békés Andrástól. Tanul mányaival párhuzamosan a budapesti Katona József Színházban 
játszik. 1993-1994 között a Víg színház, 1994-1996 között a Miskolci Nemzeti Színház, 
1996-1999 között a Szegedi Nemzeti Színház és 1999-2000 között a Nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház rendezője. A 2002-2003-as évadban művészeti vezető a Komáromi 
Jókai Színházban, 2003-tól három évig a Szolnoki Szigligeti Színház rendezője. Rendezői 
munkásságában egyaránt fontosak a zenés művek és a klasszikus drámák. Tavalyi fesz-
tiválunkon ő rendezte a Lukrécia meggyalá zása című operát, melynek főszerepében Janja 
Vuletic nyerte el a legjobb női előadó díját. 

 p É t e r  t e l i h a Y  was born in 1965 in Miskolc, Hungary. He graduated as dramatic 
advisor (1988) and as a director (1993) from the Budapest Academy of Drama and Film. Mr. Telihay 
studied music dramaturgy and music directing from Emil Petrovics and András Békés, director of 
the Hungarian State Opera. Concurrently with his studies, he played in the Katona József Theatre in 
Budapest. He was the stage director of Vígszínház between 1993 and 1994, followed by the Miskolc 
National Theatre from 1994 to 1996, the Szeged National Theatre from 1996 to 1999, the Móricz 
Zsigmond Theatre from 1999 to 2000. He is artistic director of the Jókai Theatre in Komárom from 
2002 to 2003 and works as the director of the Szigligeti Theatre between 2003 and 2006. Musicals, 
operettas and large classical dramas have a special place in his career. Janja Vuletic the best female 
performer of Opera Competition and Festival with Mezzo Television 2008 won her award in the 
leading role of his direction of The Rape of Lucretia.



• 36

D
ic

a
p

o
 O

p
er

a
 T

h
ea

tr
e

N
ew

 Y
or

k,
 A

m
er

ik
ai

 E
gy

es
ü

lt
 Á

lla
m

ok
 / 

U
ni

te
d 

St
at

es
 o

f A
m

er
ic

a

• 36 37 •37 •

Tobias pICKER 
EMMELINE

Opera két felvonásban 
A szöveget Judith ROSSNER regénye alapján 
j. D McCLATCHY írta

Opera in two acts 
Libretto by J.d. mcClatchy
Based on the novel by Judith Rossner

Versenyszerepek • Competition roles:
Emmeline Mosher (szoprán/soprano) Kristin SAMpSON (USA)

Matthew Gurney (tenor) NYÁRI Zoltán (Magyarország/Hungary)

Hannah Watkins, Nagynéni • Aunt (mezzoszoprán/mezzo-soprano) 
Iulia MERCA (Románia/Romania)

További szereplők • Performers:
Mr. Maguire Zeffin Quinn HOLLIS
Mrs. Bass Lisa CHAVEZ 
Henry Mosher Sam SMITH
Hooker David GAGNON
Sophie Lynne ABELES
Harriet Mosher Christina ROHM
Avery atya • Pastor Avery peter CAMpBELL
Ella Burling Kristen LAMB 
Simon Fenton Stephen LAVONIER 
Női kar • Women’s Chorus: Maria Elena ARMIjO, Dianela ACOSTA, Diana EL, 
Antonina ERMOLENKO, Linda GARRITY, Lianne GENNACO, Sarah KENNEDY, 
Antoni MENDEZONA, Molly MUSTONEN, Rebecca GREENSTEIN, 
Margaret pETERSON, Sara pETROCELLI, Olga xANTHOpOULOU
Sarah Mosher, Emmeline édesanyja • Emmeline’s mother (Próza/Actress) Selena MORETZ
Mrs. Maguire (Próza/Actress) Selena MORETZ
Mr. Summers (Próza/Actor) Daniel QUINTANA
Male Supers Matthew KLAUSER, Sanjay MERCHANT

Közreműködik a Pannon Filharmonikusok, a Fesztivál zeneszakmai partnere 
és rezidens zenekara / Accompanied by the Pannon Philharmonic Orchestra, 
official musical partner and resident orchestra of the Festival
Vezényel • Conductor: Samuel BILL 

Díszlettervező • Set Design: john FARRELL
Jelmeztervező • Costume Design: DARóCZI Sándor 
Világítástervező • Lighting Design: Susan ROTH
Ügyelő • Stage manager: Francesca DeRENZI 
Ügyelő-asszisztens • Assistant Stage Manager: Kelly BROWN
Dramaturg, tolmács • Dramaturge, interpreter: SZŰCS Anikó

Rendező • Director: ALFöLDI Róbert

Az előadás magyar és angol felirattal látható / With Hungarian and English subtitles

 Kristin SAMpSON (USA) – Emmeline Mosher (szoprán) 
A Rice University-n és a Sam Houston State University-n végzett. Számos helyen fellépett  
az Egyesült Államokban, többek között a Santa Fe Opera, a Dicapo Opera Theatre, az 
Augusta Opera illetve a National Lyric Opera társulatával. Több nemzeti verseny győztese 
vagy döntőse (Liederkranz competition, Metropolitan Opera Northwest Regional Audi-
tions, Eleanor Lieber Competition). Repertoárján megtalálhatóak Mimì, Juliette, Tosca, 
Micaëla, Violetta valamint Glawari Hanna. 

 Kristin sampsOn (USA) - emmeline mosher (soprano) 
The american soprano has appeared throughout the United States with the Santa Fe Opera, Dicapo 
Opera Theatre, Augusta Opera and the National Lyric Opera among others, and recently with the 
Szeged National Theatre. She holds degrees from Rice University and Sam Houston State University, 
and has been a winner and finalist in many national competitions, including the Liederkranz competi-
tion, the Metropolitan Opera Northwest Regional Auditions, and the Eleanor Lieber Competition. Her 
repertory includes Mimì, Juliette, Tosca, Adriana, Hanna Glawari, Micaëla and Violetta. 

 NYÁRI Zoltán (Magyarország) - Matthew Gurney (tenor) 
Az 1970-ben született magyar tenor zenei tanulmányait hegedüléssel kezdte. 1993-ban 
szerzett színészdiplomát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Ezt követően 
kezdett komolyan foglalkozni az énekléssel. 1996 és 2006 között a Budapesti Operett-
színház állandó vendégeként musicalekben és operettekben szerepelt. Ma már főként 
operaszerepeket énekel. 2005-től a Magyar Állami Operaház magánénekese. Repertoár-
ján többek között Mozart-, Verdi-, Csajkovszkij-, Kálmán- és Lehár-szerepek találhatóak.  

 zoltán nYÁri (Hungary) - matthew Gurney (tenor) 
The Hungarian tenor, Zoltán Nyári, began his musical studies as a violinist. He graduated as an 
actor from the Budapest Academy of Drama and Film in 1993, after which he started his career as  
a singer. He has performed numerous roles in musicals and operettas, most notably with the Ope-
ret ta Theatre of Budapest from 1996 to 2006. Since 2005, he has been on the roster of the Hunga-
rian State Opera, singing the roles of Mozart, Verdi, Tchaikovsky, Kálmán and Lehár, among others. 

 Iulia MERCA (Románia) - Aunt Hannah Watkins (mezzoszoprán)
A román mezzoszoprán fellépett már az operairodalom legjelentősebb szerepeiben. Kon-
certeken és nemzetközi fesztiválokon énekelte Rosinát, Angelinát, Carment, Lolát, Charlotte-
ot. 2004-ben végzett a Kolozsvári Zeneakadémián, jelenleg a Kolozsvári Állami Operában 
énekel. Számos verseny győztese, a Hariclea Darclee International Singing Competition 
nagydíjának birtokosa. Előadásában hallható Enescu-művekből 2005-ben DVD felvétel 
készült.

 iulia merCa (Romania) - aunt hannah watkins (mezzo-soprano)
The romanian mezzo-soprano has appeared in opera’s leading roles, such as Rosina, Angelina,  
Carmen, Lola and Charlotte, and in international festivals and concerts. In 2004, she graduated 
from the Cluj Music Academy, and now performs with the Cluj National Opera. She has won seve-
ral competitions, including the Hariclea Darclee International Singing Competition, Grand Prize.  
Her recordings include a 2005 DVD release of vocal works by G. Enescu.
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 D I C A p O  O p E R A  T H E A T R E
A MET és a New York City Opera mellett az 1981-ben alapított Dicapo Opera az egyetlen olyan társulat, mely minden évben 
önálló opera évaddal várja a nagyközönséget, de repertoárján találhatunk zenés műveket, koncerteket és más kulturális 
rendezvényeket is. Előadásainak – a kritika által is elismert – magas művészi színvonala szakértőkből és operarajongók-
ból jelentős és hűséges tábort toborzott. A színház előszeretettel tűz műsorára opera-ritkaságokat, táncjátékokat, gyer-
mekoperákat, és évente legalább egy kortárs operát is bemutat. Az elmúlt években ők játszották – Amerikában először – 
Donizetti A csengő című vígoperáját valamint Oscar Straus The Merry Nibelungs című művét, Wargo Csehov trilógiáját, Tobias 
Picker Thérèse Raquinjét, Robert Ward Claudia Legare című operáját, továbbá Lehár Víg özvegyét, amelyet Wendy Wasserstein 
librettója mai környezetbe helyezett. A Dicapo különös figyelmet szentel Puccini operáinak. Az életmű minden fontos 
darabját műsorára tűzi. A Pillangókisasszony három – milánói, bresciai és párizsi – verzióját egyetlen hétvégén mutatta 
be, a zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából. A 2008-as évad másik kiemelkedő produkciója Robert Ward  
A salemi boszorkányok című operájának bemutatója volt, Alföldi Róbert rendezésében, amely tavalyi fesztiválunkon a Legjobb 
Produkció díját nyerte el. Az idei darab szerzője, Tobias Picker a Dicapo Opera művészeti tanácsadója is egyben. Tervei szerint 
az Emmeline után a 2009-10-es évad legfontosabb bemutatói: Verdi: Rigoletto, Csajkovszkij: Yolanta, Honegger: La Mort de St. 
Alméenne, Puccini Pillangókisasszony és egy világpremier: Francesco Cilluffo Il Caso Mortara című operája. 

 d i C a p O  O p e r a  t h e a t r e
Dicapo Opera Theatre is the only opera company in New York - after the Metropolitan Opera and New York City Opera - to present an 
entire season of opera productions, musical theatre, concerts, family fare, and other events. The high artistic level of Dicapo’s productions 
has invariably taken critics by surprise and given rise to a serious and loyal following of connoisseurs and opera aficionados. Its produc-
tions have ranged from traditional repertoire to rarely-performed operas as well as special opera-dance productions, operatic events 
for children, and at least one contemporary work each season. Dicapo’s premieres have included the American premiere of Donizetti’s 
Il Campanello, the New York premieres of Oscar Straus’s The Merry Niebelungs, Wargo’s Chekov Trilogy, Robert Ward’s Claudia Legare, 
Tobias Picker’s Thérèse Raquin and Lehár’s The Merry Widow, with a contemporary libretto by the late Wendy Wasserstein. Since its found-
ing in 1981, Dicapo has been especially dedicated to the music of Giacomo Puccini. It has given the first performances anywhere of all three 
versions of Puccini’s Madama Butterfly (Milan, Brescia and Paris) successively in one weekend. At the end of 2008, the 150th anniversary 
of Puccini’s birth, Dicapo had completed its presentations of all of his major works, An important production for 2008 was Robert Ward’s 
The Crucible, directed by Róbert Alföldi of the National Theatre of Hungary, which went on to win the Best Production award at the first 
annual Opera Competition and Festival in Szeged, Hungary in 2008. Programmed with the company’s Artistic Advisor composer Tobias 
Picker, the 2009-2010 season is highlighted by new productions of Verdi’s Rigoletto, Pasatieri’s Hotel Casablanca, the world premiere of 
Francesco Cilluffo’s Il Caso Mortara, and Puccini’s Madama Butterfly (Brescia version).

 A  c s e l e k m é n y

ELSŐ FELVONÁS
1841, Fayette, Maine: Henry Mosher újabb gyermekét kényszerül eltemetni. Nővére, Hannah rábeszéli, engedje el vele legidősebb 
lányát, Emmeline-t, hogy a massachusettsi textilgyárban munkába álljon. Emmeline-t azonnal alkalmazzák, szállást pedig 
Mrs. Bass biztosít neki. Stephen Maguire – a gyártulajdonos veje – helyzetét kihasználva elcsábítja, és teherbe ejti az érzelmi-
leg összezavarodott lányt. Hooker, a műszakvezető Hannah nagynéniért küldet, s arra kéri, hogy vigye magával Emmeline-t. 
Hannah eltitkolja unokahúga terhességét, és azonnal nevelőszülőkhöz adja a „bánatra született” csecsemőt. Emmeline-nak 
még a gyermek nemét sem árulja el.

MÁSODIK FELVONÁS
Emmeline egyedül él otthon, minden kérőjét visszautasította. Mosher-ék otthonába azonban új lakó költözik, Matthew Gurney, 
akivel felkeltik egymás érdeklődését. A fiú harmonikán játszik Emmeline-nak, ő pedig olvasni tanítja Matthew-t. A fiú úgy dönt, 
vele marad és feleségül veszi. Az apa, Henry Mosher mindezt nem nézi jó szemmel, túl fiatalnak találja a fiút. Emmeline húga, 
Harriet is megbotránkozik vénlány nővérén.
Édesanyjuk halálakor még azzal is vádolja, hogy elhanyagolta az anyjukat. A temetésre érkező Hannah néninek Emmeline 
bemutatja újdonsült férjét, akiben a nagynéni felismeri Emmeline eltitkolt gyermekét. Matthew halálra váltan elmenekül, 
Emmeline pedig befejezetlen, közös otthonukban immár végleg egyedül maradva várja vissza - a fiát.

 s y n o p s i s

ACT I
It is 1841 in Fayette, Maine, and Henry Mosher and his family are burying another child. Henry’s sister, Hannah, urges the Moshers to allow 
her to take Emmeline, the eldest daughter at age 14, to work at a textile mill in Massachusetts. With her Aunt’s help, Emmeline is hired on 
the spot and boarded with Mrs. Bass. Stephen Maguire, the mill-owner’s lonesome son-in-law and factory supervisor, takes advantage of 
the emotionally-confused Emmeline, and shortly thereafter impregnates her. Hooker, the foreman, sends for Hannah to take the disgraced 
girl away. Hannah conceals the pregnancy from the rest of the Moshers. The day of the birth, Hannah delivers the baby, ‘born to sorrow’, and 
arranges for immediate adoption, not even revealing the baby’s gender to its mother.

ACT II
1861, Emmeline lives at home, still unmarried, refusing all suitors. A new boarder, Matthew Gurney, arrives at the Mosher home. Emmeline 
and Matthew are instantly attracted to one another; he plays the harmonica for her and she teaches him to read. He decides not to follow 
the railroad crew to more work, but rather to stay and marry Emmeline. Henry Mosher insists Matthew is too young for Emmeline, and 
Harriet scorns her spinster sister. Months later, upon the death of Sarah Mosher, Harriet accuses Emmeline of abandoning their mother. 
When Hannah arrives to attend the funeral, she is introduced to Matthew and recognizes him as Emmeline’s secreted child. Matthew flees 
in horror, and despite her family’s pleading, Emmeline refuses to be outcast. She waits in her and Matthew’s unfinished home for her son to 
return, utterly alone.
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 S A M U E L  B I L L  2006 óta számos operát vezényelt a Dicapo Operában, köztük 
Tobias Picker Thérèse Raquinjének kamarazenekari verzióját. Zongorázni, orgonálni és vezé-
nyelni szülőhazájában, Szlovákiában, a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban tanult. Tanul-
mányait New Jersey-ben folytatta, a Montclair State University ösztöndíjasaként. Ezután 
Maestro Vincent LaSelva mellett, a Juilliard School-ban tanult tovább, végül Washington-
ban, a Catho lic University of Americá-n doktorált. 1997-től társkarnagya az Oscar Ravina 
irányítása alatt álló Montclair Chamber Ensemble-nak. Vezényel a berkshire-i Shaker Moun-
tain Operá-ban, a maryland-i Summer Music Festival-on és az Amalfi Coast Music Festival-
on. Irányítja a Manhattan Virtuosi Chamber Orchestrá-t, az Albany Symphony Orchestrá-t 
vala mint az Asian-American Symphony Orchestrá-t. 

 s a m U e l  B i l l  made his conducting debut with the Dicapo Opera Theatre 
in 2006, and has since been engaged to conduct nearly a dozen productions, including the 
American premiere of the chamber orchestra version of Tobias Picker ’s ’Thérèse Raquin’.  
Mr. Bill studied conducting, piano and organ at the Bratislava State Conservatory in his native 
Slovakia, and then received full scholarship to complete his Master’s degree at Montclair State 
University in New Jersey. He further developed his conducting skills at the Juilliard School studying 
with Maestro Vincent LaSelva, and completed his Doctoral studies in orchestral conducting at the 
Catholic University of America in Washington, D.C. Since 1997, he has been the associate conductor 
of the Montclair Chamber Ensemble under the direction of New York Philharmonic violinist Oscar 
Ravina. Other conducting credits include Shaker Mountain Opera in the Berkshires, the Manhattan 
Virtuosi, Members of the Albany Symphony Orchestra and Asian-American Symphony Orchestra, the 
Bethesda Summer Music Festival in Maryland, and the Amalfi Coast Music Festival. 

 A L F ö L D I  R ó B E R T  Magyarország egyik legelismertebb és legsokoldalúbb 
alkotóművésze. Színész, rendező, festőművész és médiajelenség, a komolyzene és az opera 
szerelmese. Tizenöt évig folytatott klasszikus zongora tanulmányokat, színészként diplomá-
zott és 1992-től 2000-ig a Vígszínház társulatának tagja volt. 1995-ben kezdett el rendezni, 
és már első munkájával nagy vihart kavart. Azóta folyamatosan rendez, magyar és külföldi 
színházakban egyaránt. Munkáját számos szakmai és közönségdíjjal ismerték el. 2003-ban 
állította színre első operáját, Gounod Faustját a Szegedi Nemzeti Színházban, ezért megkapta 
az évad közönségdíját a Legjobb Rendezés kategóriában. Második operarendezése (Verdi: 
Attila) a megújult Margitszigeti Szabadtéri Színpad nyári bemutatója volt 2004 júliusában.  
A 2005-ös év Alföldi számára már az „operák éve” volt: Eötvös Péter Le Balconja után Bartók 
A Kékszakállú Herceg Vára következett a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon, majd 2005 
novemberében a Versailles-i Opera felkérésére rendezte meg Charpentier három kis darab-
ját. A 2008-as Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval Legjobb Produkciójának díját  
A salemi boszorkányok című előadás rendezőjeként nyerte el. 2006 és 2008 között a Bárka 
Színház igazgatója, 2008 júliusától a budapesti Nemzeti Színház főigazgatója. 
 

 r Ó B e r t  a l F Ö l d i  is recognized as one of the most diverse artists in Hungary.  
He is an actor, director, painter, media phenomenon and a true devotee of opera and classical music. 
He studied piano for fifteen years, graduated as an actor and was a company member of Vígszínház 
between 1992 and 2000. He already raised the bar by directing his first piece in 1995, and has been in 
demand as a director ever since by both Hungarian and foreign theatres. His work has been hono red 
with numerous professional and public awards. In 2003, he directed his first opera, Faust by Gounod, 
in Szeged, for which the National Theatre named him Best Director. Opera credits since then include 
Verdi’s Attila (July, 2004) at the renewed Margaret Island Open-Air Theatre, Le Balcon by Péter 
Eötvös, Bartók’s Duke Bluebeard’s Castle at the International Opera Festival in Miskolc (2005), and 
three small works by Charpentier for the Royal Opera of Versailles, France. Alföldi directed Dicapo 
Opera Theatre’s wildly successful production of Robert Ward’s The Crucible (New York City, 2008), 
which went on to win the prize for Best Production at the Opera Competition and Festival with Mezzo 
Television 2008. From March 2006 to April 2008 he was the General Director of Bárka Theatre, and 
since July 2008, Róbert Alföldi serves as the General Director of the National Theatre Budapest. 
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