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Tisztelt Operarajongók!

Ismét eltelt egy év és a 2011-es évben negyedszerre is szemtanúi lehetünk fiatal, tehetséges 
énekesek bemutatkozásának és sikerének. 2008 óta partnere Szeged annak a maga nemé-
ben egyedülálló operaversenynek, ahol az énekesi tudás mellett a színészi képességeket is 
díjazza a zsűri. Vagyis az operaéneklést, színpadi mozgást és színészetet ötvöző kívánal-
maknak legjobban eleget tevő előadó nyer.  A ma operalátogatója, a modern igényű és hagyo-
mányos ízlésű közönség egyaránt színházat szeretne látni az operában, és kedvence a nem 
csupán gyönyörű hangú, de színpadra termett tehetséges előadó. A világ számos operahá-
zában ez ma már éppúgy követelmény, mint ahogy a musical műfajában sincs külön táncos, 
énekes és színész – a válogatásokon és képzéseken a komplex előadókat értékelik és vá-
lasztják ki. Büszkeség, hogy ennek az egyedi versenynek Szeged lehet az otthona. Városunk 
több módon kapcsolódott be a program lebonyolításába. Helyet biztosít a középdöntőknek  
a Korzó Zeneházban, majd a döntő idején rendelkezésre bocsátja a Szegedi Nemzeti Színhá-
zat és a Szegedi Szimfonikus Zenekart, mely aktív közreműködője lesz az operaelőadásoknak. 
Idén is láthatunk majd kuriózumokat és jól ismert operát is. Október 6. és 15. között ismét 
megpezsdül Szeged kulturális élete, és az Őszi Kulturális Fesztivál mellett az idelátogatók 
különleges színházi-zenei élményekkel gazdagodhatnak. Érezzék jól magukat városunkban 
és töltődjenek fel a kulturális programok segítségével!

Dear Opera Lovers!

Another year has passed, and again – for the fourth time – we are to witness the performance 
and success of young, talented opera singers. Since 2008 the city of Szeged has been partner 
to this unique opera competition. Today’s opera audience wants to see ’theatre’ when going to 
the opera. Performers are expected to have a range beyond their beautiful voices; they must 
have stage presence and acting skills as well. Just as in the grand opera houses of the world, 
as well as in musicals worldwide, there are no separate categories for dancers, singers and 
actors – roles and acknowledgement are given to those with complex performing skills. We 
are proud to host this outstanding competition in Szeged. Our city is involved in the competi-
tion process on many different levels. Semifinals are held in the Korzó Zeneház, and during 
the Festival Szeged is providing its theatre while the Szeged National Theatre and the Szeged 
Symphony Orchestra participate actively in all performances. This year’s program offers both 
opera rarities and well known classics as well, boosting the cultural life of Szeged between 
the 6th and 15th of October. Besides the Autumn Cultural Festival the city is offering these 
outstanding music and theatre productions for those interested. I am wishing you wonderful 
cultural memories and a pleasant stay in our city!

Dr. BOTKA László 
Szeged polgármestere | Mayor of Szeged
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Sokszor gondolok vissza arra a 2006. szeptemberi, budapesti kávézóban lezajlott szakmai és 
baráti beszélgetésre, mely Havas Ágnes igazgató asszony, Herczeg Tamás, a Szegedi Szabad-
téri Játékok akkori igazgatóhelyettese és jómagam közt zajlott. Ez a dátum az operaverseny 
születésének pillanata. Azóta a szegedi színházi életbe sikeresen beépült a fesztivál, melynek 
áldásos következménye többek közt a helyi operaélet gazdagodása és a városmarketingre 
gyakorolt jótékony hatás.  Három év alatt tizenöt új opera született szerte a nagyvilágban, az 
Operafesztivál nemzetközi rangra emelkedett. Büszkeségre ad okot továbbá a remek part-
neri viszony a Duna Televízióval, az Arte és a Mezzo televíziókkal. Az első lépéseket a Szegedi 
Szabadtéri Játékok saját alapítványának segítségével finanszírozta. Ma – a fentieken kívül 

– az egyik legnagyobb elismerés, hogy mára a mindenkori kulturális kormányzat is örömmel 
támogatja az Operaversenyt, sőt a Pécs2010 EKF program a kezdetektől fogva megtisztelt 
minket ezzel. Személyes küldetésemnek érzem, hogy a sokak által felelőtlenül hanyatlóként 
jellemzett színházi műfajok népszerűsítéséért folytassak kultúrmissziót. Ezt a törekvést az 
Armel Operaverseny és Fesztivál programjával úgy érzem, partnereink segítségével mara-
déktalanul sikerült teljesítenünk.      

I often contemplate a chat I had in a Budapest café in October 2006 with my colleagues Ágnes 
Havas, director of the Festival, and Tamás Herczeg, who at the time was deputy director of 
the Szeged Open Air Festival. That was the date the opera competition was born. Since then, 
the Festival has entered and enriched Szeged’s theatrical life while also promoting the city.
During these three years fifteen wonderful operas were staged worldwide, bringing interna-
tional acclaim to the Opera Festival. I am also proud of the fantastic partnership the Festival 
has built with Duna Television, ArTE and Mezzo Television. The very first steps of the Festi-
val were supported by the Szeged Open Air Festival’s own Foundation and today, one of the 
greatest honours I believe is the financial support from the cultural ministry of Hungary. We 
also truly appreciate the generous support received from the Pécs 2010 European Capital of 
Culture program. I consider it my personal mission to promote those theatrical genres which 
are often declared – irresponsibly – to be dying and declining. I cannot help but think that with 
Armel Opera Competition and Festival’s programme and with the help of our partners we are 
on our way to fulfill this mission.

BÁTyAI Edina
 A Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója | Director of The Szeged Open Air Festival
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Négy éves már az Armel Operaverseny és Fesztivál, emlékeimben mégis tisztán él az az 
időszak, amikor a teljes koncepció nem volt más, mint egy kivitelezhetetlennek tartott álom 
néhány papírlapon. A sok apró csodának, sokak önzetlen lelkesedésének és a rengeteg 
munkának köszönhetően azonban nemcsak hogy valóra válhatott ez a különleges álom, 
de megállíthatlan fejlődésnek is indult. Mindehhez persze olyan partnerek kellettek és kel-
lenek, mint a helyszínt, a színházát – a Szegedi Nemzeti Színházat - és annak zenekarát –  
a Szegedi Szimfonikus Zenekart rendelkezésünkre bocsátó szegedi városvezetés, a fesz-
tivált a kezdetektől a mai napig kiemelten támogató EDF Démász, állandó támogatónk,  
a Lengyel Intézet, alapító partnereink, a megvalósításban azóta is aktív szerepet vállaló 
Szegedi Szabadtéri Játékok és Pannon Filharmonikusok, valamint legújabb támogatóink, 
mint a Hello HD, a Peugeot vagy az American Airlines. Nem beszélve a nagy európai kultu-
rális televíziókról és a Magyar illetve a Duna Televízióról.

Büszkeség tölt el, akárhányszor eszembe jut, milyen sokan álltak mellénk ebben az elmúlt 
négy évben egy közös cél, a kortárs operajátszás népszerűsítése érdekében.

Mit tehetünk, hogy megháláljuk? Fejlődünk tovább. Ebben az évben az öt operabemuta-
tón túl változatos és közönségbarát programjaink várják az operaimádókat és a műfajjal 
még csak most ismerkedőket. Mini koncertjeiken partner-operaházaink mutatkoznak be  
a versenyprodukción túlmutató oldalukról, a Korzó Zeneházban zajló nyilvános beszélgeté-
sek keretében pedig közismert médiaszemélyiségek és szakemberek vallanak az operához 
fűződő viszonyukról. Merész lépéseket teszünk eddig ismeretlen irányokba is, kortárs ma-
gyar szerzőket kérve fel, hogy végre elkészülhessenek a fesztivál első, saját, magyar operái. 
Tesszük mindezt annak reményében, hogy ez a bátorság is ugyanúgy meghozza majd gyü-
mölcsét, mint az, hogy hittünk a lehetetlenben Fesztiválunk megalapításakor .

Addig is – vagyis magyar opera-ősbemutatóink érkeztéig - fogadják szeretettel a 2011-es 
év operaritkaságait.   A nézőknek jó szórakozást és jó szurkolást, a produkcióknak pedig 
sok sikert kívánok!

This is the fourth year of Armel Opera Competition and Festival, however, I can clearly recall 
those days when its whole concept was nothing but a dream on a couple of sheets of paper 
and considered impossible to realize by most people. Nevertheless – thanks to tiny miracles, 
lots of work, and the selfless enthusiasm of many, this unique dream not only came true, it 
has been growing and flourishing ever since. 

To make this happen we needed – and still need – the help and support of our partners: the 
city of Szeged, providing us with the Szeged National Theatre and its orchestra, the Szeged 
Symphony Orchestra, our main sponsor of four years, EDF Démász, our constant supporter, 
the Polish Institute, our founding partners, the Szeged Open-Air Festival and the Pannon 
Philharmonic Orchestra, who have been participating actively in the realization of the Festi-
val since the very beginning, and our new partners, Hello HD, Peugeot and American Airlines. 
We are also lucky to have great European cultural channels, Duna Television and Hungarian 
Television on our side.

Just thinking of how many have joined us in this mutual aim – the promotion of contempo-
rary opera – fills me with great pride.
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Szeretne többet megtudni az Armel Operaverseny és Fesztivál kulisszatitkairól?
Szeretne mindig képben lenni az aktuális történéseket illetően?
Kíváncsi a versennyel kapcsolatos részletekre?

Iratkozzon fel hírlevelünkre weboldalunkon: www.operaverseny.hu

Would you like to peek behind the scenes of the Armel Opera Competition and Festival?  
Would you like to receive the latest news about the competition? 
Are you interested in receiving more detailed information?

Please sign up for our newsletter at: www.operacompetition.hu

What can we do to show them our gratefulness? We keep on progressing. This year, besides the opera  
programme, we are offering special events for opera lovers and for those who are approaching this wonder-
ful genre for the first time: celebrities and opera professionals are sharing their thoughts on opera in Korzó 
Zeneház, and participating opera partners are showcasing themselves more thoroughly than ever in our ‘mini 
concerts.’ We are also taking fearless steps in brand new directions by commissioning Hungarian composers 
so that our Festival can soon have its very own Hungarian operas. We are hoping that this courageous act will 
be as fruitful as our belief in the Festival when we first started setting it up.

Until the arrival of the aforementioned Hungarian World Premieres, please join is in attending this year’s 
unique opera gems. 

I wish you a wonderful, exciting time at the festival, and I wish the singers much success!
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DönTő a SzegeDi nemzeTi Színházban | 2011. OkTóber 6-15.
FinaLS: 6-15 OcTOber 2011, SzegeD naTiOnaL TheaTre

OKTóBEr 6. | 6 OCTOBEr 19:00
riccardo zanDOnai: FranceSca Da rimini 
A Szegedi Nemzeti Színház produkciója | A production by the Szeged National Theatre 
(Szeged, Magyarország | Hungary) 
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra
rendező | Director: JUrONICS Tamás
Vezényel | Conductor: PÁL Tamás

OKTóBEr 8. | 8 OCTOBEr 19:00
Joseph mySLiveček: anTigOna - Magyarországi bemutató | Hungarian premiere
A Theater Biel Solothurn produkciója | A production by the Theater Biel Solothurn  
(Biel, Svájc | Switzerland) 
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra 
rendező | Director: Andreas rOSAr
Vezényel | Conductor: Moritz CAFFIEr

OKTóBEr 10. | 10 OCTOBEr 19:00
viktor ULLmann: aTLanTiSz cSáSzára 
Az Opera Krakowska produkciója | A production by Opera Krakowska 
(Krakkó | Krakow, Lengyelország | Poland) 
Közreműködik | with: Krakkói Opera Zenekara | the Opera Krakowska Orchestra
rendező | Director: Beata rEDO-DOBBEr
Vezényel | Conductor: Tomas TOKArCZyK

OKTóBEr 12. | 12 OCTOBEr 19:00
giuseppe verDi: rigOLeTTO
A Josef Kajetán Tyl Színház produkciója | A production by the Josef Kajetán Tyl Theatre 
(Plzeň, Cseh Köztársaság | Czech republic) 
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra 
rendező | Director: ALFÖLDI róbert
Vezényel | Conductor: Ivan PAŘIK

OKTóBEr 14. | 14 OCTOBEr 19:00
michaeL DeLLaira: a TiTkOSügynök – Ősbemutató | World premiere
A Center for Contemporary Opera produkciója | A production by the Center for Contemporary Opera 
(New york, USA) 
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra
rendező | Director: Sam HELFrICH
Vezényel | Conductor: Sarah JOBIN

OKTóBEr 15. | 15 OCTOBEr 20:30
DíJáTaDó gáLa | awarDS ceremOny
Közreműködik | with: Szegedi Szimfonikus Zenekar | Szeged Symphony Orchestra 
rendező | Director: ALFÖLDI róbert
Vezényel | Conductor: GyÜDI Sándor
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EDF DÉMÁSZ 
FOR THE ARTS
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armeL OPeraverSeny ÉS FeSzTiváL SzegeD
cÉLUnk: a FeLFeDezÉS
Felfedezünk új műveket és új módon előadható klasszikusokat. 
Keressük hozzájuk az operajátszás korszerű színpadi eszközeit.
Keressük 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 legmagasabb 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, minden 
évben öt produkciót hozunk létre, öt különböző ország operaházában. A döntős versenyzőket e produkciók 
főszerepeiben láthatjuk.

a FeSzTiváL ParTner OPeraházai 2011-ben:
Szegedi Nemzeti Színház (Szeged, Magyarország)
Theater Biel Solothurn (Biel, Svájc)
Krakkói Opera (Krakkó, Lengyelország)
Josef Kajetán Tyl Színház (Plzeň, Cseh Köztársaság)
Center for Contemporary Opera (New york, USA)

eLSő FOrDULó | 2011. áPriLiS
Az első körben a zsűri (négy helyszínen: Budapesten, Párizsban, New york-ban és Los Angeles-ben) 
elsősorban hangi adottságaik illetve az énektudásuk alapján válogatja ki a továbbjutó versenyzőket, akiket  
a versenyprodukciók főszerepeire ajánl. Idén így összesen harminc énekes kerülhetett a második fordulóba.

máSODik FOrDULó | 2011. máJUS 29.
A második forduló a fesztivál helyszínén, Szegeden zajlott. Itt válogatták ki a rendezők saját produkcióikhoz 
a versenyszereplőket, vagyis a döntőbe kerülő versenyzőket.
Az előadásokra a versenyzők – a koraőszi próbaidőszak során – öt partner-operaházunkban készültek fel.
 
a DönTő | 2011. OkTóber 6-15.
A döntő az operafesztivál 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 versenyt bemutató dokumentumfilmet és a versenyt népszerűsítő kisfilmeket az ArTE, az ArTE Live 
Web, a Mezzo és a Duna Televízió. Így az általunk felfedezett értékek végül eljutnak a modern operajátszás 
közönségének legszélesebb nyilvánosságához.

DíJak
A Legjobb Női Előadó, a Legjobb Férfi Előadó, a Legjobb Produkció valamint az alkotók díjai a szakma 
nagyjaiból álló, nemzetközi zsűri döntése alapján kerülnek átadásra.

www.operaverseny.hu
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armeL OPera cOmPeTiTiOn anD FeSTivaL SzegeD
OUr miSSOn: DiScOvery
To discover new operas and classics that can be given renewed performances
To search for modern theatrical ways to perform operas
To select the most versatile artists to fulfill our mission

OUr vaLUeS: awarDing aLL-rOUnD PerFOrmance
The winner will not only be a young talent with exquisite vocal capabilities or the most beautiful singing 
voice; he or she will be the ”best performer,” who meets the all-round requirements of the genre, including 
not only singing, but also stage movement and acting, all to the highest standard.

OUr cOmPeTiTOrS:
In order for the jury and the audience to be able to judge the singers’ all-round performing talent, they need 
to see the competitors perform in various productions. Every year five productions are put on in opera 
houses in five different countries with the finalists in the leading roles.

The FeSTivaL’S ParTner OPera hOUSeS in 2011:
Szeged National Theatre (Szeged, Hungary)
Theater Biel Solothurn (Biel, Switzerland)
Opera Krakowska (Krakow, Poland)
Josef Kajetán Tyl Theatre (Pilsen, Czech republic)
Center for Contemporary Opera (New york, USA)

FirST rOUnD | aPriL 2011
The first round took place in four locations (Budapest, Paris, New york and Los Angeles) where the jury 
selected the best competitors for the second round based exclusively on vocal capabilities and musicality. 
In the first round contestants are suggested for the competition roles of the Festival. This year 30 singers 
advanced to the second round. 

SecOnD rOUnD | 29 may 2011
The second round was held in Hungary, the location of the festival. Here the directors of the five productions 
selected the competitors for the casts of the final productions. This was followed by the competitors’ 
preparation for the finals. rehearsals have taken place in the partner opera houses.
 
The FinaLS | 6-15 OcTOber 2011
The finals take place during a two-week festival. The audience and the jury will watch the productions from 
five different countries staged in one venue, the Szeged National Theatre. Programmes and documentaries 
about the Festival and Festival promos will be broadcast by ArTE, ArTE Live Web, Mezzo and Duna 
Television. In this way they will reach the widest possible audience of modern opera lovers.

awarDS:
The Best Female Performer, the Best Male Performer, the Best Production and the Best Creators are 
selected by the acclaimed international jury.

www.operacompetition.hu
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a DönTő zSűriJe    The JUry FOr The FinaLS
 
raymond DUFFaUT  a zsűri elnöke 
A nemzetközi operavilág elismert alakja számtalan intézmény vezetője: a Chorégies 
d’Orange Fesztivál igazgatója, az Avignon-i Opera és a Massy Opera művészeti vezetője, 
valamint az Auditorium Du Vaucluse Jean Moulin főigazgatója. Igazgatja a CFPL-t (Centre 
Français de Promotion Lyrique), alelnöke a franciaországi Operák Szövetségének (réunion 
des Opéras de France), ügyvezetője az Operaigazgatók Szakmai Kamarájának (Chambre 
Professionnelle des Directeurs d’Opéras) és a Francia Fesztiválok tiszteletbeli elnöke. 
 
raymond DUFFaUT chairman of the jury
An internationally renowned name in the opera world and Director General of the Chorégies 
d’Orange Festival. raymond Duffaut is Artistic Consultant for the Opera Theatre in Avignon, 
the Massy Opera and Director General of the Vaucluse Auditorium Jean Moulin. Presently he 
is also the Director of the Centre Français de Promotion Lyrique, the vice-president of the 
French Opera Association (réunion des Opéras de France), the manager of Chambre Profes-
sionnelle des Directeurs d’Opéras and the honorary president of France Festivals.
 
rOST andrea
Napjaink egyik legünnepeltebb lírai szopránja karrierje során fellépett többek között a bécsi 
Staatsoper, a milánói Scala, a Salzburgi Ünnepi Játékok, a párizsi Bastille Opera, a londoni 
royal Opera House Covent Garden, valamint a madridi Teatreo real színpadán. Tengerentúli 
meghívásai során több ízben énekelt a Chicagói Lyric Operában, a New york-i Metropolitan 
Operában, Washingtoni Operában, Los Angelesben és Washingtonban, de rendszeres fel-
lépője a tokiói New National Operának és számtalan nemzetközi operagálának. Érdemes 
Művész, 1997-ben Liszt-díjat kapott, 2004-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
 
rOST andrea is one of the most celebrated lyric sopranos of our age. Performances include 
the Staatsoper in Vienna, La Scala, the Salzburg Festival, L' Opéra Bastille, the royal Opera 
House in Covent Garden, and the Teatro real Madrid among others. She has performed 
overseas at the Chicago Lyric Opera, the Metropolitan Opera, the Washington Opera, in Los 
Angeles and Washington, and is regularly invited by the New National Theatre in Tokyo and 
various international opera galas. She is the holder of the title ’Artist of Merit’, winner of the 
Liszt Prize (1997) and the Kossuth Award (2004).
 
walter kObÉra 1991 óta zenei-, 1993 óta pedig művészeti- és főigazgatója a bécsi Neue
Oper-nek. Évek óta részt vesz a bécsi Klangbogen Festival, valamint a Bécsi Fesztivál mun-
kájában. 2008 óta látja el a „Klangerlebnis Stephansdom” koncertsorozat művészeti vezetői 
feladatait. Számos osztrák és európai zenekart vezényelt karrierje során, munkáját CD és 
filmfelvételek őrzik. A Bécsi Egyetemen modern zenét tanít.
 
walter kObÉra has been the music director of the Neue Oper Wien since 1991 and its artistic 
and managing director since 1993. His artistic work with KlangBogen Festival in Vienna and 
the Vienna Festival goes back many years. Walter Kobéra is artistic director of the concert 
cycle ”Klangerlebnis Stephansdom” which started in 2008. He has led numerous concerts 
with Austrian and European symphony orchestras and has numerous CD and broadcast 
recordings to his credit. Mr. Kobéra lectures on modern music at the University of Vienna.

Fotó | Photo: Grand Angle-Orange
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henry LiTTLe
Az Orchestras Live ügyvezető igazgatója korábban hat éven át volt az Angol Nemzeti Opera 
személyzeti igazgatója. 1998-ban csatlakozott az Arts Council England-hez, ahol számos 
pozíciót magának tudhatott: volt az Opera- és Zenerészleg turnéigazgatója, később ugyan-
ezen alágazat igazgatója. Legutóbb – 2009 és 2012 között - a Zenei Stratégia ideiglenes 
igazgatójaként a zenei ágazat befektetési stratégiájának felelőse volt. Jelenleg az Angol 
Nemzeti Opera koordinátori bizottságának elnöke, mely az Angliában zajló nagyszabású 
opera-aktivitások legfontosabb irányítója. Az elmúlt két évben a Királyi Filharmónia Társa-
ság Díjakkal foglalkozó panelének elnöke volt opera- és zenés-színház kategóriában.
 
henry LiTTLe is Chief Executive of Orchestras Live.  He was resident staff director of English 
National Opera for over six years. In 1998 he joined Arts Council England, where he worked 
for ten years in a variety of roles; as Touring Officer for Opera and Music, as Head of Opera 
and Music Theatre and most recently as Interim Director of Music Strategy, leading the 
Council’s investment strategy for music between 2009 and 2012.  He is Chairman of the Na-
tional Opera Co-ordinating Committee, the body responsible for co-ordinating large-scale 
opera activity in the UK.  For the past two years he has chaired the royal Philharmonic 
Society’s Awards panel for Opera and Music Theatre. 
 
Luca TargeTTi
A milánó születésű Luca Targetti a Classico G. Parini gimnáziumban tanulója volt, ezt köve-
tően diplomát a Milánói Politechnikum építész szakán szerzett. Párhuzamosan zongorázni 
is tanult, valamint zeneelméleti- és énekórákat vett Carla Castellani-tól a Scuola Musicale 
di Milano-ban. Karrierjét  még építészként kezdte, 1986-tól azonban már hivatalosan is 
milánói, nápoly és München-i opera- és koncertszervező ügynökségek szolgálatában állt. 
Tizennégy éve – 1997 óta - a milánói Teatro alla Scala casting igazgatója
 
Luca TargeTTi
Born in Milan, Luca Targetti studied at Liceo Classico G. Parini and graduated from Politec-
nico di Milano with an Honours Degree in Architecture. At the same time he studied piano 
and theory of music at the Scuola Musicale di Milano and studied singing under Professor 
Carla Castellani. After starting a career in Architecture, Luca Targetti began to work profes-
sionally in the music sector in 1986 collaborating with opera and concert agencies in Milan, 
Napoli and München. He is currently engaged at Teatro alla Scala in Milano as Casting Direc-
tor, a position he has held since being first appointed in 1997.

Fotó | Photo: Simon Weir
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SzegeDi SzimFOnikUS zenekar 
A Dél-Alföld legjelentősebb zeneművészeti együttesét Szegedi Szimfonikus Zenekar néven a legendás kar-
mester és zeneszerző, Vaszy Viktor 1969-ben szervezte önálló intézménnyé. A zenekar azóta a helyi kon-
certélet bázisa, emellett folyamatos szereplője a nemzetközi pódiumoknak. E zenekar jelenti az operajátszás 
alapját az ország második legnagyobb operatársulatánál, a Szegedi Nemzeti Színházban. Az alapító-karna-
gyot 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 Gá-
bor az együttes igazgatója. Vezető karmesterein kívül mindig is jelentős vendégművészek álltak a zenekar 
karmesteri dobogóján, szólistaként pedig a magyar és külföldi művészek legjava rendszeres meghívott. Az 
együttes szinte egész Európát bejárta, emellett a kilencvenes években nagy sikerrel mutatkozott be Tajvan, 
Szingapúr és Brazília közönsége előtt. Lemezei a Hungaroton Kiadó mellett olasz, spanyol, német, dán, belga, 
angol és amerikai kiadóknál jelentek meg. 

SzegeD SymPhOny OrcheSTra
The city of Szeged’s orchestra, a cultural jewel of the Southern-Alföld was formally established as the Szeged 
Symphony Orchestra in 1969 by the legendary principal conductor and composer Viktor Vaszy. He created  
a standard of opera to rival the Hungarian State Opera in Budapest, and further developed activities on the 
concert podium in Hungary and abroad. The Szeged Symphony Orchestra supports Hungary’s second largest 
opera house, the National Theatre of Szeged. Tamás Pál took over as Director & Principal Conductor in 1975, 
being succeeded by Géza Oberfrank (1983-1989) and then resuming the post until 1991. His successor was 
Ervin Acél until 1999, when he was succeeded by Sándor Gyüdi, who since 2008 has been Artistic Director & 
Principal Conductor. Gábor Baross has been the orchestra’s manager since July 2008. Aside from leading con-
ductors there have also been remarkable visiting artists on the conductor’s podium, and leading soloists, both 
international and Hungarian, are regularly invited. The orchestra has travelled in most of Europe and recent 
tours have taken them to Taiwan, Singapore and Brazil. The Szeged Symphony Orchestra’s recordings are is-
sued by Hungaroton as well as by Italian, Spanish, German, Danish, Belgian, British and American companies. 
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SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | SZEGED NATIONAL THEATrE
SZEGED, MAGyArOrSZÁG | HUNGAry
 

riccarDO zanDOnai
FranceSca Da rimini
 
gabriele D’annUnziO azonos című tragédiájának opera-adaptációja négy felvonásban, két részben
A szövegkönyvet Tito ricOrDi írta
Opera in three acts (two parts), after gabriele D’annUnziO’s drama of the same name
Libretto by Tito ricOrDi
 

VErSENySZErEPEK | COMPETITION rOLES:
 
Francesca: mikSch adrienn (Magyarország | Hungary)
Malatestino: enrique Pina (Dominikai Köztársaság | Dominican republic)
 

További szereplők | Other Cast:
 

Közreműködik | with: a Szegedi Szimfonikus zenekar és a Szegedi nemzeti Színház énekkara
the Szeged Symphony Orchestra and the choir of the Szeged national Theatre
 
Vezényel | Conductor: PáL Tamás
Karigazgató | Choir-master: kOvácS kornélia
 
Ügyelő | Stage manager: kürTöS Petra
Súgó | Prompter: zSOLDOS anikó
Zenei asszisztensek | Musical assistants: herczeg ágnes, rákai andrás, zaLánki rita
rendezőasszisztens | Assistant director: PóPiTy Tímea
Játékmester | Scene manager: TOrOnykőy attila

Díszlet | Set design: SzÉkeLy László
Jelmez | Costume design: bianca imelda JeremiaS
Fény | Lighting design: STaDLer Ferenc
rendező | Director: JUrOnicS Tamás
 
Az olasz nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Italian with Hungarian and English supertitles.

Samaritana: DUcza nóra
Ostasio: anDreJcSik istván
Gianciotto: keLemen zoltán
Paolo: vaDáSz Dániel
Biancofiore: DObrOTka Szilvia
Garsenda: hOrák renáta
Altichiara: káLnay zsófia

Adonella: kaJán katalin
Smaragdi: Laczák boglárka
Ser Toldo Berardengo: börcSök bálint
Komédiás | Comedian: aLTOrJay Tamás
Íjász | Archer: DecSi andrás
Toronyőr | Tower guard: SzÉLPáL Szilveszter
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mikSch adrienn (szoprán, Magyarország) – FrANCESCA
A fiatal magyar drámai szoprán a Liszt Ferenc Zeneakadémián Sziklay Erika növendéke-
ként szerzett magánénekesi diplomát, majd a Magyar Állami Operaház operastúdiósaként 
Oberfrank Géza irányításával tanult tovább. Számos nemzetközi verseny dobogósa, többek 
közt a IV. Monte Carlo Voice Masters nemzetközi énekverseny női első helyezettje és a VI. 
renata Tebaldi Énekverseny első díjasa és különdíjasa. Magyarországon kétszer is elnyerte 
a kortárs zeneszerzők Artis Jus díját. 2005-ben Elektraként debütált Mozart Idomeneo-
jában és azóta számos címszerepet énekelt. Külföldi szereplései alkalmával többször fellé-
pett a híres Carnegie Hall színpadán is.

mikSch adrienn (soprano, Hungary) – FrANCESCA
The young Hungarian dramatic soprano was the student of Erika Sziklay at the Franz Liszt 
Academy of Music, and also studied under Géza Oberfrank as an Opera Studio member 
of the Hungarian State Opera House. She is the winner of prestigiousinternational singing 
contests such as the 6th renata Tebaldi International Voice Competition – first prize and 
special prize, and twice won the Artis Jus Prize by the Society of Contemporary Hungarian 
Composers. Miss Miksch debuted as Elektra in Mozart’s Idomeneo in 2005, and has been 
touring the world ever since, and has performed at Carnegie Hall several times already.

enrique Pina (tenor, Dominikai Köztársaság) – MALATESTINO
Dominikai tanulmányait követően Olaszországba költözött, hogy tudását – főként a le-
gendás Franco Corelli irányításával - képezze tovább. Főbb szerepei: Nemorino (Szerelmi 
bájital), Pinkerton (Pillangókisasszony), Alfredo (Traviata), Gustavo (Az álarcosbál), Don José 
(Carmen), Edgardo (Lammermoori Lucia), Sacco (Sacco és Vanzetti) és Turiddu (Parasztbe-
csület). Fellépett a Carnegie Hall-ban, a Metropolitan Opera Guild-ben, a Kanadai Nemzeti 
Művészeti Központban, a római Kolosszeumban, a Vatikán-beli Szent Péter Bazilikában és 
Santo Domingo Nemzeti Színházában. Számtalan díj és elismerés birtokosa (Máltai Becsü-
letrend Parancsnoki Keresztje és Katonai érdemrendje, a Nagy Szent Gergely rend ezüst 
fokozatú lovagparacsnoki keresztje II. János Pál pápától, második helyezés a Carnegie Hall-
ban megrendezett New Jersey Association of Verismo Opera-versenyen, valamint a Domi-
nikai Köztársaság tekintélyes Casandra-díja „Kimagasló tengerentúli előadóművészeti tel-
jesítményért”. Erique Pina jelenleg a Metropolitan Opera tanáraival és karmestereivel tanul.

enrique Pina (tenor, Dominican republic) – MALATESTINO
After his studies in the Dominican republic Mr Pina moved to Italy for vocal and musical 
studies under the legendary Franco Corelli. His roles include Nemorino in L’Elisir d’Amore, 
Pinkerton in Madama Butterfly, Alfredo in La Traviata, Gustavo in Un Ballo in Maschera, 
Don Jose in Carmen, Edgardo in Lucia di Lammermoor, Sacco in Sacco e Vanzetti, Turiddu in 
Cavalleria rusticana among others. He has performed at Carnegie Hall, for the Metropolitan 
Opera Guild, Canada’s National Arts Center, at the Coliseum of rome, Vatican’s Saint Peter 
Basilica and Santo Domingo’s National Theater. His numerous awards include the Military 
Order of Malta with the Cross of Commander to the Maltese Merit, the Cross of Equestrian 
Commander with Silver Coinage of the Order of Saint Gregorius Magnus by Pope John Paul II, 
the 2nd place in the New Jersey Association of Verismo Opera Competition at Carnegie Hall 
and the prestigious Casandra Prize in the Dominican republic as the ”Outstanding Classi-
cal Artist performing Overseas”. Mr. Pina currently studies with coaches and conductors of 
the Metropolitan Opera. 
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SzegeDi nemzeTi Színház
A napfény városának nevezett Szeged egyik legtündöklőbb napsugara a Szegedi Nemzeti Színház. Az ismert 
bécsi tervezőpáros Fellner és Helmer tervei alapján készült épület 1883 óta ékessége a Tisza-part környéké-
nek. Másfél évvel az átadás után a színház nagy része leégett. Újjáépítették, majd 1886 októberében má-
sodszor is megnyitották. A legutolsó rekonstrukció 1978-tól 1986-ig tartott. Ma a nézőtéren 700 szék, az 
előcsarnokban több gobelin, a mennyezet és a páholymellvédek díszeiben másfél kiló 23 karátos arany talál-
ható. A társalgóban elhelyezett tükrök, a sárgaréz kapaszkodókorlátok, a falakat ékesítő maszkok érdekesek 
és elegánsak. A zenekari árok süllyeszthető, az öltözőket egyszerre 200 művész használhatja. A gyűrűs for-
gószínpad 13 méter átmérőjű, a díszletek 26 kézi és 56 gépi húzóval mozgathatók. A szabályozható világító-
testekből 224 irányul a színpadra. Az épület előtti kovácsoltvas lámpatestek és padok a régi idők hangulatát 
idézik.  A Szegedi Nemzeti Színház az egyik legnagyobb presztízsű magyar színház, a déli Nagyalföld színházi 
kultúrájának zászlóshajója. Három tagozatból áll. A prózai szekcióban elsősorban drámai műveket mutatnak 
be. Az intézmény híres operatagozatáról, valamint a Szegedi Kortárs Balettről, amely két évtizede fontos sze-
repet játszik a modern tánc világában. 

SzegeD naTiOnaL TheaTre
Szeged National Theatre is the ‘shining star’ of the town which is also known as the ‘City of Sunshine’. The build-
ing, designed by the well-known Viennese design team, Fellner and Helmer, has been the glittering ‘jewel’ of 
the Tisza riverside. The theatre burned down a year and a half after its inauguration. The last renovation took 
place between 1978 and 1986. Today, the auditorium holds 700 seats, and there is one and half kilos of 23 car-
at gold built into the ornaments and goblins of the foyer, the auditorium boxes and ceilings. The mirrors, brass 
railings and the masks on the wall of the foyer are interesting and elegant. The orchestra pit can be elevated, 
and 200 artists can use the changing rooms simultaneously. The revolving stage is 13 meters in diameter and 
the elements of the set can be moved with 26 manual and 56 mechanic pipes of the fly system. 224 lamps fo-
cus on the stage. The wrought iron lanterns and benches in front of the theatre recall an old-time atmosphere. 
Szeged National Theatre is one of the most prestigious theatres in Hungary, and the flagship of the Southern 
Great Plain’s theatrical culture. It has three departments with different focuses; the theatre mainly stages 
dramatic works, but also includes a renowned opera department as well as the Szeged Contemporary Ballet 
that has played a major role in the modern dance scene for two decades.
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a cSeLekmÉny
Zandonai operája fülledt hangulatú mű. A tizenharmadik század sötét világáról, a szépség-
ről, féltékenységről, és az irigységről létrehozott vízió zenéje magával ragadó. Az először 
Dante által megörökített történetben Francesca és púpos férjének daliás testvére, Paolo 
végzetes szerelmének lehetünk tanúi. Francesca szerelméért a harmadik fivér is vetekszik, 
aki a visszautasítást megtorolva felfedi a férj előtt hitvese és Paolo viszonyát. A szerel-
mi négyszög véres tragédiába torkollik. Szerzőjének stílusát a harmóniák szabad kezelése,  
a színes, nagyzenekari hangzásra építő hangszerelés, a stíluselemek keverése és váratla-
nul kibomló, nagyívű dallamok szerepeltetése jellemzi. A szövegkönyv közvetlen forrásául 
szolgáló verses dráma szerzője Gabriele d’Annunzio, az olasz irodalom ellentmondásokkal 
teli, különös figurája. Stílusa túlfűtöttségével, túlzónak ható választékosságával, sorai sod-
ró lendületével sok hívet szerzett magának. 

SynOPSiS
Zadonai‘s delightful, steamy opera is a vision of beauty and jealousy in the dark world of 
the 13th century. The story – first created by Dante - is that of a young girl named Franc-
esca, and her fatal love for her humpbacked husband’s handsome brother, Paolo. The third 
brother also confesses his love for the girl, and gets refused, so he reveals Paolo’s and 
Francesca’s secret relationship to the husband, turning the ”love quadrangle” into a terrible 
tragedy. Zadonai’s style is marked by the free handling of musical harmonies, the color-
ful orchestration, his elegance in mixing up different musical styles, and the use of unex-
pectedly blooming grandiose melodies. The source of the libretto was a lyric drama written 
by Gabriele d’Annunzio, one of the strangest and most contradicting characters of Italian  
literature. His overly eloquent, sprawling, dynamic style brought him fame.

riccardo zanDOnai
Zandonai 1883-ban született Borgo Saccóban, rovereto közelében, mely akkoriban az 
Osztrák-Magyar Monarchia területéhez tartozott. Fiatalon, 1899-ben kezdte meg tanul-
mányait a Pesaro Zenei Konzervatóriumban és három év alatt végzett a kilenc évre rúgó 
tananyaggal. Tanára, Pietro Mascagni kimagasló véleménnyel volt róla. Zadonai-ra később 
Arrigo Boito is felfigyelt, ő mutatta be a ricordi kiadót vezető Giulio ricordinak.ricordi azt 
szerette volna, ha Zandonai fejezi be Puccini Turandot-ját és a haldokló Puccini maga is 
támogatta ezt az elképzelést, a szerző fia, Tonio Puccini azóta is ismeretlen okokból megvé-
tózta a döntést. Így a feladatot Franco Alfano kapta, az általunk ismert Turandot az ő verzi-
ója. 1935-ben Zandonai elnyerte a konzarvatórium igazgatói székét szeretett Pesarójában. 
Átdolgozásai új életet leheltek rossini több művébe, az Il Viaggio à reims című operába 
és a Maometto secondo nyitányába.1944-ben hunyt el Pesaróban. Utolsó szavainak fül-
tanúja az a pap volt, aki közölte vele róma felszabadításának hírét. A haldokló zeneszerző 
száját saját dialektusában a következőek hagyták el: „remek! Éljen Itália, legalábbis a dal-
lamosabb része!” Hírnevét főként Francesca da rimini című operájának köszönheti, mely 
Gabriele D’Anunzio tragédiájának feldolgozása.
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riccardo zanDOnai 
Zandonai was born in 1883 in Borgo Sacco, rovereto then part of Austria-Hungary. He 
entered the Pesaro conservatoire at a very young age in 1899 and completed his studies 
in 1902, even though the curriculum was supposedly to be completed in nine years. His 
teacher, Pietro Mascagni regarded him highly. Later he was heard by Arrigo Boito in Milan, 
who introduced him to publisher Giulio ricordi. ricordi first considered Zandonai to com-
plete the opera Turandot and even Puccini himself, in his final illness, seemed to have sup-
ported the choice of Zandonai, but his son Tonio Puccini, for reasons still obscure, vetoed it. 
Ultimately Franco Alfano finished Turandot, and it is Alfano’s version that is usually heard 
today. In 1935 Zandonai became the principal of the conservatoire in his beloved Pesaro. He 
revived and edited rossini works that had been neglected at that time, such as the opera  

”Il viaggio à reims” and the overture to ”Maometto secondo”. He died in Pesaro in 1944. His 
last words were for the priest who announced that the day before rome had been liberated. 
The dying composer said, in his native dialect: ”Good! Long live Italy, at least the musical 
part.” His fame rests largely on his opera Francesca da rimini, a free adaptation of a tragedy 
by Gabriele D’Annunzio.

PáL Tamás pályáját a budapesti Operaházban kezdi 1960-ban, olyan karmesterek asz-
szisztenseként, mint Ferencsik János, Lamberto Gardelli. Az ott töltött évek alatt a teljes 
repertoárt elsajátította, s már fiatal karmesterként jelentős bemutatók fűződtek nevéhez:  
ő vezényelte először Budapesten Gershwin Porgy és Bessét, és Berg Luluját. A Szegedi Nem-
zeti Színház 1975-ben szerződteti főzeneigazgatónak. Hatalmas sikerű Figaro bemutatója 
után Mozart-hagyományt teremt a Tisza parti városban. Elindul nemzetközi karrierje is,  
a világ neves operáiban lép fel, az általa vezényelt Aidával nyitja meg kapuit az új operaház 
Caracasban. Az Egyesült Államokban, Portlandban a Don Pasqualet, Japánban a budapesti 
Operaház vendégjátéka alkalmával a Pillangókisasszonyt, Peruban a Don Giovannit dirigál-
ja. Karmestere a Cimarosa Titkos házasság című művéből készült tévéfelvételnek, valamint 
a magyar nemzeti operából, a Bánk bánból készült operafilmnek és CD felvételének is. Sokat 
dolgozik – többek közt – a film két főszereplőjével, Marton Évával és rost Andreával. Egész 
pályáját végigkíséri rendkívüli érdeklődése az elfeledett értékek iránt. A világ az ő felvéte-
leiről ismerte meg Salieri és Cimarosa nem egy operáját, Liszt egyetlen dalművét, a Don 
Sanchet, de ugyanígy Donizetti remekét, a Marin Falierot. Jelentős a pedagógiai munkássá-
ga is. 1999 és 2005 között a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia professzora volt, jelenleg 
a Szegedi Egyetem Zeneművészeti Karának tanára.

Tamás PáL began his career in 1960 at the Hungarian State Opera in Budapest, assisting 
conductors such as János Ferencsik and Lamberto Gardelli. At a very young age he mastered 
a vast musical repertoire and was the first in Hungary to conduct Gershwin’s Porgy and Bess 
and Berg’s Lulu. He was appointed director of the Szeged National Theatre in 1975. His ac-
claimed Figaro production ushered a tradition of Mozart into the city. He has worked world-
wide conducting opera productions including Don Pasquale in Portland, USA, Don Giovanni in 
Peru, and Madame Butterfly, the guest performance of the Hungarian State Opera, in Japan. 
The new opera of Caracas opens its very first season with his Aida.  His numerous televi-
sion and cd-recording credits include Cimarosa’s Secret Marriage and Hungary’s national 
opera, Bánk Bán.  He is constantly working with opera luminaries such as  Éva Marton and 
Andrea rost, the main characters of the Bánk Bán opera movie. His entire career is marked 
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by a keen interest in the buried treasures of the opera genre. The public got acquainted with 
Liszt’s Don Sanche and Donizetti’s masterpiece Marin Faliero, as well as many of Cimarosa’s 
and Saleri’s opera pieces, through his recordings. The maestro’s pedagogical work is also 
remarkable; he was an esteemed professor of the Franz Liszt Academy of Music between 
1999 and 2005. Currently he is on the faculty of music at the University of Szeged.

JUrOnicS Tamás
1969-ben született, Tatán. A Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc tagozatának elvég-
zése után Imre Zoltán hívására szerződött a Szegedi Baletthez. 1991-től már önálló koreo-
gráfiákkal is bemutatkozott, 1993-tól pedig a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője.  
A magyar koreográfusok közül szinte elsőként használta a kortárs tánc elemeit koreográfi-
áiban, professzionális, magas technikai tudással bíró táncosok előadásában. Mára nemzet-
közileg is elismert alkotóvá vált, akinek nevéhez több mint 50 koreográfia fűződik. Műveit 
az általa megírt történet, a letisztult és egységes formavilág, valamint a dramaturgiai szer-
kezet átgondolt találkozása teszi katartikus élménnyé. A látványos színpadkép, a világítás, 
az effektek és a zene fontos, integráns része műveinek. 2008. július 1-jétől a Szegedi Nem-
zeti Színház művészeti igazgatója. Számtalan szakmai elismerés birtokosa, többek között 
1997-ben Harangozó Gyula-díjat, több ízben Dömötör-díjat, 2005-ben Érdemes művész 
címet, 2007-ben Imre Zoltán-díjat és Prima-díjat, 2008-ban Szeged Kultúrájáért Díjat, va-
lamint Eck Imre-díjat kapott. A Kossuth-díjat 2009-ben vehette át.

JUrOnicS Tamás
was born in Tata in 1969. After graduating from the Hungarian Dance Academy he accepted 
Zoltán Imre’s invitation to join the Szeged Ballet, and has created choreographies of his 
own from 1991. He has been the Artistic Director of the Szeged Contemporary Ballet since 
1993. He was among the very first Hungarian choreographers to use contemporary ele-
ments in his choreographies, with highly qualified dancers performing them. Today he is an 
internationally renowned artist who has created more than fifty choreographies. His works 
are characterised by their clean and solid forms, and deliberate dramaturgical structures. 
Spectacular scenes, lighting, visual effects, and unique music are all defining features of 
his productions. He was appointed artistic director of the Szeged National Theatre in 2008. 
This celebrated choreographer received the Harangozó Gyula Award in 1997, the title of Es-
teemed Artist in 2005, The Imre Zoltán Award and the Prima Award in 2007, Award for the 
Culture of Szeged, the Eck Imre Award in 2009 and the Dömötör Award several times. He 
was awarded the prestigious Kossuth Prize in 2009.
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THEATEr BIEL SOLOTHUrN
BIEL, SVÁJC | SWITZErLAND

JOSePh mySLiveček
anTigOna
Zenedráma három felvonásban
A szöveget gaetano rOccaFOrTe írta

Musical drama in three acts
Libretto by gaetano rOccaFOrTe

VErSENySZErEP | COMPETITION rOLE:
Ermione: raquel camarinha (Portugália | Portugal)

További szereplők | Other Cast:

Antigona : rosa elvira Sierra
Creonte: raimund wieDerkehr
Euristeo: william LOmbarDi
Learco: annina haUg
Alceste: nathalie cOLaS

Közreműködik | with: a Szegedi Szimfonikus zenekar | the Szeged Symphony Orchestra

Vezényel | Conductor: moritz caFFier
reprise de direction: harald SiegeL

Díszlet- és jelmeztervező | Set and costume design: martin warTh
Jelmez | Costumes: Debreczeni ildikó
Világítástervező | Lighting design: claude raST
Dramaturg | Dramaturgist: merle FahrhOLz

rendező asszisztens | Assistant director: Selina gaSSer
Dramaturg-asszisztens | Assistant dramaturgist: isabelle biSchOF
Darmaturg-gyakornok | Dramaturgist trainee: Loredana caTaLanO 
Korrepetitor | Correpetition: moritz caFFier, harald

rendező | Director: andreas rOSar

Az olasz nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Italian with Hungarian and English supertitles.
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raquel camarinha (szoprán, Portugália) – ErMIONE
A fiatal portugál szoprán Braga városában született, 1986-ban. Zenei tanulmányait 2011-
ben fejezte be a Zenei és Táncművészeti Nemzeti Konzervatóriumban, Párizsban. reperto-
árján a barokktól a kortárs zenéig szinte minden megtalálható. Bejárta Európát Paminaként, 
Papagena-ként, Zerlina-ként és Babarinaként (Mozart), énekelte Eurydice-t (Offenbach) és 
Polly-t (Weill) valamint felépett L.Tinoco két operájának (Evil Machines - Gonosz Motorbicikli, 
Tula - Fess be!) szerepeiben is.

raquel camarinha (soprano, Portugal) - ErMIONE
The Portuguese soprano raquel Camarinha was born in Braga in 1986. In 2011 she com-
pletes her Masters Degree at the Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Paris. 
Her repertoire extends from the Baroque to the contemporary. Miss Camarinha has ap-
peared in concert houses throughout Europe.  Her roles include Pamina, Papagena, Zerlina 
and Barbarina (Mozart), Eurydice (Offenbach), Polly (Weill), and the roles of L. Tinoco’s two 
operas: Evil Motorbike (Evil Machines)  and Tula (Paint Me).
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bieL-SOLOThUrn Színház
A Biel-Solothurn Színház két különálló színház (Biel és Solothurn) szövetségéből jött létre, amely két kü-
lön helyszínt, de közös vezetést jelent. A társulat 250 előadást visz színpadra minden évben, beleértve 
kb. 40 vendégjátékot más svájci színházakban. A két színház öt operaprodukciót és nyolc darabot mutat 
be minden évadban. Igazi különlegességnek számító korai Verdi művek és egyéb belcanto operák mel-
lett repertoárjukon barokk, modern és főleg nagy zeneszerzők ismeretlen művei szerepelnek. A társu-
lat fantasztikus lehetőségeket kínál a fiatal énekesek számára. Számos – ma már ismert – operaénekes 
kezdte karierrjét Biel-ben, pl. Lisa della Casa is. Az együttműködés a Swiss Opera Studio-val remek kiug-
rási lehetőséget biztosít számukra. A színház 1842 óta működik Biel óvárosában. Korábban az épület  
a város raktára volt, ágyúk és egyéb fegyverek tárolására használták. Solothurn városi színháza 1729 óta 
áll fenn, köszönhetően a jezsuita szerzeteseknek és a dráma iránti elkötelezettségüknek. Abban az időben a 
színház nézőterét Svájc legszebb nézőterének tartották.

TheaTer bieL SOLOThUrn
The Theater Biel Solothurn is an alliance of the two theatres of Biel and Solothurn in a single entity. The com-
pany stages 250 performances each year, including approximately 40 guest performances for other theatres 
in Switzerland. The twin branches feature five opera productions and eight plays each season. Apart from 
Italian opera, especially early Verdi and Belcanto, mainly unknown works of great composers are performed, 
as well as baroque and contemporary opera. The theatre has an excellent reputation as a stepping stone 
for young artists. Many famous opera singers have started their careers in Biel, for example, Lisa della Casa. 
The cooperation with the Swiss Opera Studio provides an ideal footing for this. The municipal theatre of Biel 
is situated in the old city centre and dates back to 1842. The building was originally the city arsenal, housing 
cannons and guns. The city theatre of Solothurn dates back to 1729, to a time the Jesuit monks first expressed 
their enthusiasm for drama. At the time it was considered to be the most beautiful auditorium in Switzerland.
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cSeLekmÉny
A cselekmény nem azonos a mindenki által ismert, Szophoklész által írt Antigoné történet-
tel, hanem annak folytatása. Antigoné nem hal meg, hanem sikeresen az erdőbe menekül. 
Ekkor már férjes asszony, és Euristeo, a zsarnok Kreón fiának gyermekét várja. A kislánynak 
Antigoné menekülésekor nyoma vész. Kezdetben egy pásztor veszi gondjaiba, majd Kreón 
nővére neveli, eltitkolva származását.  Egy jóslat alapján - s mert menyét halottnak hiszi 

-  a zsarnok Kreón úgy határoz, hogy fiát, Euristeo-t újraházasítja, és Ermione-t (Antigoné 
lányát) szemeli ki feleségnek. Megkéri Apollón papnőit, hogy egy képviselőjük vegyen részt 
az esküvőn. Ez a személy nem más, mint Antigoné, aki időközben belépett a papnők közé. 
Papnői hivatalát az istenek által ráruházott küldetésként tekinti, ami lehetővé teszi szá-
mára, hogy bosszút álljon a thébai uralkodón. Ekkor derül ki, hogy Euristeo leendő második 
felesége nem más, mint a tulajdon lánya.
 
SynOPSiS
The opera is the sequel to the well known story of Sophocles’ Antigone. Antigone doesn’t 
end her life, instead flees into a forest nearby.  She is already married at the time, expect-
ing the child of Euristeo, son of the tyrant Kreon. Whilst Antigone is on the run the child 
disappears, and is at first adopted by a shepherd, but later - brought up by Kreon’s sister, 
who tries to keep the child’s origin a secret. Trying to fulfill a prophecy – and believing his 
daughter-in-law to be dead – oppressor Kreon decides to marry off his son once again, and 
singles out Ermione (Antigone’s daughter) as the bride-to-be. He asks Apollo’s priestesses 
to send one of their numbers to be present at the wedding. Their chosen representative is 
no other than Antigone, who joined their order previously. Antigone considers her call to be 
God’s mission that allows her to take her revenge on the Theban tyrant.  That is when all 
learn that Euristeo’s soon-to-be second wife is indeed his very own daughter.

Joseph mySLiveček
Josef Mysliveček és egypetéjű ikertestvére, Jáchim jómódú molnárcsaládba született Prá-
gában. A fiúk mindegyike a prágai Károly Egyetemre jelentkezett, Josefnek azonban rossz 
eredményei miatt el kellett hagynia az iskolát. A családi ipart is alig egy évtizedig űzte, 
mielőtt a zenével kezdett foglalkozni. 1763-ban Velencébe utazott zeneszerzést tanulni, 
és első operája, a Semiramide (1765, Bergamo) azonnal jelentős elismertést hozott neki.  
Il Bellafrontéja hatalmas siker volt rómában, így az olasz színházak jó pár további megren-
deléssel is elhalmozták. 1770-ben Bolognában az Accademia Filarmonica tagjaként ismer-
te meg a fiatal Mozartot. „Csupa tűz és élet” – írta róla Mozart egy levelében. És valóban, 
szembetűnőek a hasonlóságok a két komponista zeneszerzői stílusában. Hírneve gyorsan 
túlszárnyalta Itália határait: számtalan műve Münchenben került bemutatásra az 1770-es 
években. A portugál udvar számára lemásolt műveit az Ajuda könyvtár őrzi, itt található 
belőlük a mai napig legteljesebbnek számító, tizennyolc szerzeményt számláló gyűjtemény. 
Ennek ellenére kései operái kevésbé voltak sikeresek. A szifilisz végzett vele, és vérbajának 
köszönhetően az orrától is meg kellett válnia. 43 évesen hunyt el rómában, teljes szegény-
ségben. Gyakran emlegetik a cseh opera atyjaként, honfitársai közül ő vált elsőként híressé 
operaszerzőként, azonban életműve sokkal inkább viseli az olasz opera seria jegyeit, mint 
származásáét. Az utókor számára inkább klasszikus operai személyiség, mintsem klasz-
szikus zeneszerző: Stanislav Suda 1912-es Il divino Boemo című operájában örökítette meg 
különös karakterét. Műveinek rendszerezésére 1999-ben került sor, s bár életében 25 ope-
rája tette híressé, oratóriumai sokkal fontosabbak a zeneirodalom számára.
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Joseph mySLiveček
Josef Mysliveček and his identical twin brother Jáchym were born to a well-to-do miller 
in Prague. Both sons attended Charles University in Prague, but Josef Mysliveček soon 
dropped out due to his poor grades. Josef pursued the family business for the next decade, 
abandoning his miller’s trade to become a musician. In 1763, he traveled to Venice to study 
composition,and scored significantly with his first attempt at opera, Semiramide, at Ber-
gamo in 1765. His Il Bellerofonte was a great success in Naples, and led to a number of com-
missions from Italian theatres. In 1770 he met the young Wolfgang Amadeus Mozart in Bo-
logna, where Mysliveček was a member of the Accademia Filarmonica. ”He exudes fire, spirit 
and life”, wrote Mozart in a letter home. Similarities in his musical style with the early galant 
works of Mozart have often been noted. Mysliveček’s fame spread outside Italy: a number 
of his works were performed in Munich in the 1770s. For the court of Portugal his operas 
were carefully copied out in longhand, for performances and the collection at the Ajuda li-
brary, where eighteen scores are preserved today, the largest collection anywhere. His final 
operas were unsuccessful, however. He died at the age of 43, impoverished, of syphilis in 
rome; shortly before his death he had his nose removed, hoping in vain that this operation 
would cure his venereal disease. He is often described as the father of Czech opera. Certainly 
he was the first of his compatriots to become a famous operatic composer; but his operatic 
idiom had no Czech characteristics, instead sharing more in common with Italian opera seria.
For the better part of posterity, he is regarded as a classical music „character” more so 
than as a classical musician;. Mysliveček himself was the subject of a saucy 1912 opera by  
Stanislav Suda, Il divino Boemo. The first thematic catalog of Mysliveček’s work did not ap-
pear until 1999, and although it was his 25 operas that made him famous during his lifetime, 
his finest contributions were made to the field of oratorio.

moritz caFFier
A berlini születésű Moritz Caffier elsőként a lipcsei St Thomas Fiúkórus tagjaként része-
sült zenei oktatásban. Az éneklés mellett zongorázni is tanult, első karmester-asszisztensi 
tapasztalatait Georg Christoph Biller mellett szerezte. 2000 és 2006 között a lipcsei Felix 
Mendelssohn Bartholdy Zeneművészeti Főiskolán tanult, Christian Kluttig tanítványaként, 
ezt követően pedig a milánói Giuseppe Verdi Konzervatóriumban, olyan kitűnő tanárok irá-
nyításával, mint Kurt Masur, Sir Colin Davies és Fabio Luisi. Moritz Caffier számos koncert 
és opera-produkció karmestere volt Németországban és Lengyelországban, de zongorista-
ként kamarazenével és kísérettel is foglalkozik. 2000-ben elnyerte a Lipcsei richard Wagner 
Társaság Bayreuth-ösztöndíját. 2006-tól a svájci Biel és Solothurn színházak karmestere, 
vezényelte többek között a Trubadúrt, a Macbethet, a Lammermoor-i Luciát, az Alvajárót, 
az Otellót, a Varázsfuvolát, a Cosí fan tutte-t, a Tankrédet és az Olasz nő Algírbant. reper-
toárjában az olyan barokk darabok, mint Lully Amadis-a és Zimmermann kortárs Weiße 
rose-a egyaránt megtalálhatók. A múlt évadban vezényletével került színre Händel Ezio-
jának svájci premierje.

moritz caFFier
Born in Berlin, Moritz Caffier received his first musical education as a member of the St 
Thomas Boys Choir in Leipzig. Besides singing, he started playing piano and gained his first 
experience in conducting as assistant of Thomaskantor Georg Christoph Biller. From 2000 
until 2006 Mr. Caffier studied conducting with Christian Kluttig at the Music Academy Felix 
Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. He continued his studies at the Conservatorio Giuseppe 
Verdi in Milan and attended master classes with Kurt Masur, Sir Colin Davies and Fabio Luisi.
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Mr. Caffier directed numerous concerts and opera-productions in Germany and Poland. He 
is also active as a pianist for chamber music and vocal accompaniment.  In 2005 he received 
a Bayreuth scholarship from the richard Wagner Society Leipzig. Since 2006 Moritz Caf-
fier has been conductor of the theatres Biel and Solothurn in Switzerland. His conducting  
credits include Il Trovatore, Macbeth, Lucia di Lammermoor, La Sonnambula, Otello, L’Italiana 
in Algeri, Tancredi, Die Zauberflöte and Cosi fan tutte. He has also conducted contemporary 
operas such as Zimmermann’s Weiße rose as well as pieces from the baroque repertoire 
like Lully’s Amadis. Last season he conducted the premiere performance of Händel’s Ezio 
in Switzerland.

andreas rOSar
Saar-ban született. Filozófiai, teológiai és filológiai tanulmányai alatt önkéntes asszisztens-
ként dolgozott többek között a Wiesbaden-i Hessisches Staatstheater-ben és a Karlsruhe-i 
Badisches Staatstheater-ben olyan rendezőkkel, mint John Dew és Denis Krief. Fontos sze-
repet vállalt Krief mellett  a Niebelung gyűrűje színpadra állításában, rómában, a Badlisches 
Staatstheater képviseletében. Karrierjét a Saarbrücken-i Saar Nemzeti Színházban kezd-
te, rendezőasszisztensként. 2007-ben Beat Wyrsch leszerződtette a Théâtre Bienne-
Soleure-höz, ahol roland Schwab-bal, Wolfram Mehring-gel, Gregor Horres-szel, Thomas 
Schulte-Michels-szel, Paul Esterhazy-val, Alexander von Pfeil-lel és Georg rootering-gel 
dolgozott együtt. rendezett ifjúsági operákat: Bellini La Sonnanbula című operája alapján 
Az alvajárót, valamint Haydn L’Isola disabitata című műve alapján A kopár szigetet. 2009 
óta párhuzamosan a Bayreuth-i Fesztiválnak is dolgozik rendezőasszisztensként, vala-
mint olyan előadásokban vett részt, mint Christoph Marthaler Trisztán és Izoldája, valamint  
a Lohengrin Hans Neuenfels nevéhez köthető felújítása. A 2010|2011-es évadban a Théâtre 
Bienne-Soleure-ben Georg Friedrich Handel Ezio-ját, a Bienne-i Carré Noir Színházban pe-
dig Leoš Janáček darabját, Az eltűnt személy naplóját állította színpadra. 

andreas rOSar
was born in Saar. While he pursued studies in philosophy, theology and philology in Mainz 
and in rome, he was also a voluntary assistant to the Hessisches Staatstheater Wiesbaden 
and to the Badisches Staatstheater Karlsruhe with directors such as John Dew, rosalie and 
Denis Krief, whom he assisted at the conceptual stage and with direction of The ring of 
the Nibelung from Wagner in rome for the Badisches Staatstheater. His first position was 
director’s assistant and evening director at the National Theater of Saar in Saarbrücken. In 
2007, Beat Wyrsch invited him to the Bienne Soleure Theatre, where he worked with roland 
Schwab, Wolfram Mehring, Gregor Horres, Thomas Schulte-Michels, Paul Esterhazy, Alexan-
der von Pfeil, Georg rootering and others. There, he also staged the Operas for the smallest 
(The Sleepwalker in La Sonnambula of Bellini and On the Desert Island,  in L’Isola disabitata 
from Haydn). Since 2009 he has also worked for the festival of Bayreuth as assistant direc-
tor and as evening director for Tristan and Isolde under Christoph Marthaler’s direction and 
for Hans Neuenfels’s Lohengrin. During the season 2010|11 he presented Handel‘s Ezio at 
the Bienne Soleure Theatre and Janacek‘s Diary of a Missing Person at Le Carré Noir, Bienne.
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KrAKKóI OPErA | OPErA KrAKOWSKA
KrAKKó, LENGyELOrSZÁG | KrAKOW, POLAND

vikTOr ULLmann 
az aTLanTiSz cSáSzára
The emPerOr OF aTLanTiS
Opera egy felvonásban. A szöveget Peter kien írta. 
Opera in one act.  Libretto by Peter kien. 
 
Versenyszerepek | Competition roles:

Der Tod | Halál | Death: wassyl SLiPak (Ukrajna | Ukraine)
Harlequin | Pierrot: alexander PeTrOvic (Szerbia | Serbia)

További szereplők | Other Cast:

Kaiser Overall | Overall császár | Emperor Overall : witold ŻOłąDkiewicz 
Der Lautsprecher  | A hangszóró | Announcer: Piotr micińSki  
Ein Soldat | A katona | A soldier: vasyl grOkhOLSkyi  
Bubikopf | A lány | A maiden: katarzyna OLeŚ-bLacha 
Der Trommler | A dobos | Drummer girl: anna LUbańSka 

Közreműködik | with: a krakkói Opera zenekara | the Opera krakowska Orchestra 

Vezényel | Conductor: Tomasz TOkarczyk

rendezőasszisztens | Assistant director: Dagmar biLińSka 
Karmester asszisztens | Assistant conductor:  Paweł SzczePańSki 
Ügyelő | Stage manager: magdalena wąSOwSka

Díszlet és jelmez | Set and costume design:  beata reDO-DObber, marek braUn 
Világítástervező | Lighting design: Dariusz PaweLec 

rendező | Director: beata reDO-DObber 

A német nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in German with Hungarian and English supertitles.
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wassyl SLiPak (basszbariton, Ukrajna) – HALÁL 
Az ukrán származású basszbariton 1997-ben szerzett diplomát a Lvivi Konzervatóriumban, 
Ukrajnában. Ezt követően – meglehetősen fiatalon – felvételt nyert a Párizsi Operába, és 
szólókarierrje építésébe fogott Franciaországban és Európa-szerte. Főbb szerepei: Borisz 
Godunov, Banco, Figaro (Mozart), a négy ördög - Dappertutto, Coppelius, Miracle és Lindorf 
(Offenbach), Gremin, Sarastro, Mephistopheles, Basilio és II. Fülöp.

wassyl SLiPak (bass-baritone, Ukraine) – DEATH
Ukrainian-born bass-baritone Wassyl Slipak graduated from the Music Conservatory of 
L’viv in the Ukraine in 1997. After graduation he was admitted at a very young age to the 
Paris Opera House in France as a singer and then started to build his solo career in France 
and Europe. His repertoire includes many bass-baritone roles, such as Boris Godunov, Ban-
co, Figaro (Mozart), the four devils - Dappertutto, Coppelius, Miracle and Lindorf (Offenbach), 
Gremin, Sarastro, Mephistopheles, Basilio and Phillippo II among others.

alexander PeTrOvic (tenor, Szerbia) – HArLEQUIN
A szerb tenor az Újvidéki Művészeti Akadémián szerzett diplomát. Első alakítását – Alfredót 
énekelte Strauss Denevérében a Szerb Nemzeti Színház színpadán - számtalan kiemel-
kedő szerep követte. Alakította többek között Lujo kapitányt Hristic „nemzeti operájában” 
Az Alkonyatban, Macduff-ot (Macbeth), Alfredo-t (Traviata), Pinkerton-t (Pillangókisasz-
szony) és Mantova hercegét (rigoletto). Fellépett a Belgrádi Filharmonikusokkal, a Szerb 
rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarával, a Horvát Nemzeti Színház Szimfonikus Zene-
karával, a Szarajevói Nemzeti Operaház zene- és énekkarával, a szarajevói Filharmoniku-
sokkal, a római Szimfonikus Zenekarral valamint a Ljubljanai Operaházban, Szlovéniában. 
Nemzetközi énekversenyek aktív résztvevője, számos díj nyertese: belgrádi Nemzetközi 
Jeunesses Musicales Zenei Verseny – második helyzett, Nemzetközi Tenor Énekverseny, 
Trogir – első helyezett. Legutóbbi szerepei: rodolfo (Bohémélet), Ismail (Nabucco) és Edgardo 
(Lammermoori Lucia). 

alexander PeTrOvic (tenor, Serbia) – HArLEQUIN
After his graduation from the Academy of Arts in Novi Sad, the Serbian tenor‘s debut as 
Alfredo in Strauss‘ The Bat in the Serbian National Theatre was followed by numerous lead-
ing roles such as Captain Lujo in Hristic’s The Dusk (Serbian national opera), Macduff in 
Macbeth, Alfredo in La Traviata‘, Pinkerton in Madame Butterfly, and Duke of Mantua in 
rigoletto. Mr. Petrovic has also performed with the Belgrade Philharmonic, the Symphonic 
Orchestra of Serbian radio Television, the Symphonic Orchestra of Croatian National The-
atre, the Choir and Orchestra of the National Opera Sarajevo, the Sarajevo Philharmonics, 
the Ljubljana Opera House of Slovenia and the rome Symphony Orchestra. He is an active 
participant of international singing contests, and winner of many competitions including 
the International Contest of Musical youth, Belgrade (second prize), and the International 
Tenor Contest in Trogir, Croatia (first prize). recent roles include rodolpho in La Bohéme, 
Ismail in Nabucco, and Edgardo in Lucia di Lammermoor.
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krakkói OPera
Az Opera Krakowska már 1954 óta visz színre darabokat. A 65 tagból álló zenekar 18-21. századi műveket 
játszik az általuk szervezett előadások, operák, operettek, balett előadások, gyerekelőadások és önálló kon-
certek alkalmával. Az Opera együttes 46 kórustagot, 24 balettművészt és 22 szólistát számlál. repertoárja  
a népszerű klasszikus és romantikus opera darabokat (Mozart Don Giovannijától, Puccini Pillangókisasszo-
nyáig) 20. századi művekkel ötvözi. Az aktuális repertoáron 18 darab van, amely 6 premierrel egészül ki az 
évad során. Összesen mintegy 160 előadás kerül színpadra évente. Az Opera Krakowska korábban, az első 
fél évszázados fennállása során a Juliusz Słowacki Színház történelmi épületének színpadán osztozott egy 
másik társulattal. 2008 óta azonban egy új, 764 ülőhelyes, amfiteátrikus elrendezésű, 300 m alapterületű, 
korszerű, nagyszabású produkciók befogadására is alkalmas, kockát formázó saját épülettel rendelkezik.  
A kisebb események színhelyéül a 150 férőhelyes kisterem szolgál.

OPera krakOwSka
The Krakow Opera has been staging performances since 1954. Its 65-piece orchestra plays music from the 
18th to the 21st centuries for its numerous performances, including operas, operettas, ballets or children’s 
shows, and as independent concerts. The Opera’s ensemble includes 46 members of the choir, 24 ballet danc-
ers, and 22 soloists. The Krakow Opera combines the popular pieces from the Classical and romantic opera 
repertoire—from Mozart’s Don Giovanni to Puccini’s Madame Butterfly—and combines them with 20th cen-
tury pieces. The ongoing repertoire contains 18 pieces with an addition of six more for the season premiere, 
making a total of approximately 160 performances per year. For the first half–century of its existence, the 
Krakow Opera shared a stage with a theatre in the historic building of the Juliusz Słowacki Theatre. From 
2008, the opera ensemble has had their own building, which is cubical in form, red both on the outside and 
inside, and has an amphitheatric arrangement of 764 seats. With an area of 300 square meters and modern 
equipment, the Opera’s stage can accommodate extensive and dynamic performances. Smaller events can be 
hosted in the small audience hall, with 150 seats.
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cSeLekmÉny

A darab tragikomikus karakterét és tisztán allegórikus cselekményét  - mely a háborús száműzött és kon-
centrációs tábort megjárt szerző élményeiből táplálkozik – a Krakkói Opera produkciója népszínházi hagyo-
mányok szerint tálalja. A bábuként viselkedő groteszk, eltúlzott karakterek mentesek bárminemű történelmi 
attribútumtól. A színpad egyetlen tárgyi eleme egy ringlispil-szerű építmény, mely – kabátokkkal teleaggatva 

- kísértetek karneválját idézi. 

Prológ:  A hangosbeszélő bejelentése szerint ‚valamiféle operát‘ adnak elő a művészek, az opera szereplői 
a következőek: Überrall, Atlantisz császára, akit senki sem látott, amióta palotájába zárkózott azzal a cél-
lal, hogy így majd jobban tud kormányozni, a testtelen-anyagtalan Dobos, aki sokban hasonlít a rádió-
Hangosbeszélőhöz, a Katona, a Lány, a Halál, s végül a Bohóc, aki nem véletlenül szimbolizálja az életet magát, 
hiszen tud sírva nevetni. 

Első jelenet: A Bohóc a világ bukásán elmélkedik. A Halál arról érdeklődik, hogy milyen nap van, de a választ 
egyikük sem tudja, elvesztek az időben. A Halál a nagy háborúkra emlékezik. Overall császár parancsára  
a Dobos az eddigi legszebb tavasz érkeztét hirdeti ki. A császár arcátlanságától felháborodott halál kettétöri 
kaszáját és kijelenti, hogy mostantól senki sem halhat meg. 

Második jelenet: A Császár a Hangosbemondótól értesül a várható háborús pusztításokról. a Halál nyilván-
valóan nem teszi a dolgát, hiszen egy terrorista is másfél óráig húzza – élve - a saját kivégzését követően. A 
Császár elrendeli azonnali lelövetését, de ez is szánalmas eredménnyel jár. S mi még rosszabb, a harcmező 
borzalmas mészárlásainak híre is kacsának bizonyul, mivel az állítólagos áldozatok továbbra is élnek. A felbő-
szült uralkodó dekrétumot bocsát ki. 

Harmadik jelenet:  A Dobos felolvassa a dekrétumot. A Katona s a Lány próbálják egymást meggyilkolni, kevés 
sikerrel. A Katona megpillant valamit a Lány szemében, amit valahol korábban már látott – egy másik lány 
szemében. A szerelem ösztönétől letaglózva megfeledkeznek a háború borzalmairól. Fütyülnek a Dobos had-
ba hívó szólamaira: a szerelem győz, mert  a szerelem még a Halálból is poétát farag. 

Negyedik jelenet: A továbbra is szobájába zárkózó Császár fertelmes híreket hall: senki sem akar meghalni, 
s ez lassan az őrületbe kergeti őt. A Halál okítani próbálja: az ő küldetése nem az élők kínzása, hanem az 
emberek gyötrelmektől való megszabadítása. A Halál végül hajlandó folytatni tevékenységét, de csak azzal  
a feltétellel, hogy magával a Császárral kezdheti. A Császár véleménye szerint az emberek aligha érdemlik 
meg ezt az áldozatot, de végül mégiscsak enged.
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SynOPSiS
Opera Krakowska’s production of Ullman’s The Emperor of Atlantis perfectly renders its tragicomic character. 
This allegorical farce, which draws on real-life experiences of the wartime exile and concentration camp in-
mate, is presented in the convention of folk theatre. The characters, devoid of historical attributes, resemble 
walking puppets, which act in grotesque and exaggerated ways. The only object on the stage is a roundabout-
like structure with hangers; coats placed on the hangers produce associations with hanged men, contributing 
to the atmosphere of ghostly carnival. 

Prologue. A loudspeaker announces to the viewers that the artists will perform ”a kind of opera” and intro-
duces the characters: the Emperor of Atlantis Overall, who has not been seen by anybody since he locked 
himself in his palace in an attempt to govern in a better way; the Drummer, a character who, like the radio, is 
not quite material; the Loudspeaker, a Soldier, the Girl, Death and finally the Harlequin who can laugh through 
tears, the ideal symbol of life. 

Scene One. Harlequin laments over the fall of the world. Death asks what day it is, and both find that they 
are lost in time. Death remembers all of the great wars. Suddenly, the Drummer arrives by order of Emperor 
Overall and announces the arrival of the most beautiful spring of all times. Deeply offended by the Emperor‘s 
impudence, Death breaks his saber and announces that no one will die from then on.  

Scene Two. The Emperor listens to the Loudspeaker reporting on the planned war ravages. Un-
fortunately, Death obviously does not perform its duties because a terrorist is delaying his death 
for one and half an hours after execution. The Emperor orders that the man should be shot which 
brings about an equally pathetic result. What is even worse, the message of a terrible massacre on  
a battlefield turns out to be exaggerated because the alleged corpses are still alive. The enraged Emperor an-
nounces a decree. 

Scene Three. The Drummer reads the decree. The Soldier and the Girl try to kill each other, without success. 
The Soldier notices something in his opponent’s eyes that reminds him of something he has seen in the eyes 
of another girl. Obedient to the instinct of love, they forget about the atrocities of war. They do not react to the 
Drummer’s efforts encouraging them to fight: love wins because love can transform even Death into a poet. 

Scene Four. Still isolated from the world in his chamber, the Emperor overhears terrible news: nobody wants 
to die. He slowly goes mad. Death gives him a lesson: he came to the world to free people of suffering and 
not to torture the living. Death finally agrees to go back to his duties but on the condition that he begins with 
the Emperor. The Emperor thinks that the people hardly deserve such a sacrifice, but he ultimately complies. 
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viktor ULLmann 
A cseh zeneszerző-karmester 1898-ban született Tesinben. Bécsben érettségizett és gim-
náziumi éveit is itt töltötte, miközben zeneelméleti órákat is vett. Az első világháborúban 
önkéntesként harcolt, majd Bécsbe visszatérve jogot, valamint zeneszerzést tanult Arnold 
Schönberg irányítása alatt. 1919 májusában feleségül vette a zsidó származású Martha 
Koref-et és Prágába költözött, ahol a híres Új Német Színházban kapott karmesteri állást. 
Első szerzeményei – mint például a Die Schönberg Variationen, mely 1929-es genfi bemuta-
tóján (Genfi Zenei Fesztivál) a kritikusok figyelmét is felkeltette – ebben az időszakban szü-
lettek. Az elkövetkezendő két évben Zürichben tevékenykedett karmesterként és zeneszer-
zőként, majd antropozófiai könyvesboltot nyitott Stuttgartban. Végül 1933-ban költözött 
vissza Prágába. Folytatta a zeneszerzést, de zenetanárként és újságíróként is dolgozott.  
A Morávia és Bohémia náci megszállását követő zsidó származásúakkal szembeni meg-
szorítások őt és családját is érintették. 1942-ben a theresienstadt-i gettóba deportálták 
őket. Ulmann azonban a gettóban is tovább dolgozott, itt készült kottáit barátai őrizték 
meg az utókor számára. Az Atlantisz császára is ezen művek egyike. 1944. október 16-án 
az auschwitz-birkanaui koncentrációs táborba szállították, ahol gázkamrában halt meg.

viktor ULLmann 
The Czech composer and conductor was born in Tesin in 1898. He graduated from a junior 
high school in Vienna, taking theory of music lessons at the same time. He fought in World 
War I as a volunteer. After he had returned to Vienna, he studied law and composition with 
Arnold Schönberg. In May 1919 - after marrying Martha Koref, a Jewess from Prague - he 
moved to Prague where he became a conductor at the New German Theatre. His first com-
positions were written at that time, e.g. Die Schönberg Variationen, which were noticed by 
critics after premiering at the Music Festival in Geneva in 1929. Between 1929 and 1931, 
Ullmann worked as a composer and conductor in Zurich and ran an anthroposophic book-
shop in Stuttgart for another two years. He returned to Prague in 1933 and worked as  
a music teacher and journalist, continuing to compose. After the Nazi occupation of Bohe-
mia and Moravia, Ullmann was subjected to the restrictions placed upon people of Jewish 
origin. He and his family were deported to the Theresienstadt Camp-Ghetto in 1942. Even 
there, he never stopped working and writing scores which were later saved by his friends. 
The Emperor of Atlantis opera is one of these pieces. On October 16th 1944 Viktor Ullmann 
was deported to the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp where he was killed in a gas 
chamber. 
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Tomasz TOkarczyk
A lengyel karmester a Krakkói Zeneakadémián szerzett diplomát. 2002-ben elnyerte a III. 
Witold Lutosławski  karmesterversenyen első díját Białystok-ban, a Katowice-i VII. Grzegorz 
Fitelberg nemzetközi karmesterversenyen a ZAIKS Authors’ Association őt választotta  
a legjobb lengyel versenyzőnek, de megkapta a Lengyel Zenészszövetség medálját is. Szin-
te az összes szimfonikus zenekarral dolgozott már Lengyelországban, vezényelte a Wielki 
színház zenekarát Poznań-ban, valamint a Varsói rádió Szimfonikus Zenekarát. Az 1999-
2000-es évadban a Tarnów Kamarazenekar karmestere. 2002 és 2004 között a Szczecin 
Operában lát el karmesteri és zeneigazgatói feladatokat. 2004-ben csatlakozik a Krakkói 
Operához karmesterként és zenekarvezetőként. 2008-tól a Krakkói Opera zeneigazgatója. 
Számtalanszor vezénylte a Lengyel Televízió által a Wieliczka sóbányából sugárzott újévi 
koncerteket, de dolgozott több színházi- és filmzene-felvételen is.

Tomasz TOkarczyk
The Polish conductor graduated from the School of Music in Krakow. He is the winner of the 
First Prize of the III Witold Lutosławski Polish young Conductor Competition in Białystok 
(2002). He received the Medal of the Association of the Polish Musicians and the Award of 
the ZAIKS Authors’ Association for the best Polish competitor at the VII Grzegorz Fitelberg 
International Conductors’ Competition in Katowice (2003). Mr. Tokarczyk has cooperated 
with many of the Polish philharmonic orchestras including, the Wielki Theatre Orchestra in 
Poznań and the Warsaw radio Orchestra. In the 1999|2000 season, he was the conductor 
of the Tarnów Chamber Orchestra. Between 2002 and 2004, he was the Music Director and 
Conductor of the Szczecin Opera. In 2004, he assumed the position of the Orchestra Direc-
tor and Conductor of the Krakow Opera. Since April 2008, Mr. Tokarczyk has been the Music 
Director of the Krakow Opera.  Mr. Tokarczyk made a number of TV recordings of New year 
Concerts organized by the Polish Television in the Wieliczka Salt Mine and has recorded film 
and theatre music albums. 
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beata reDO-DObber
A krakkói Színművészeti Főiskola színművész szakán diplomázott. 1985-95 között a krak-
kói Stary Színház művésze volt. Több alkalommal szerepelt külföldön is. Németország-
ban több mint 300 előadásban játszott. Többek között a Nürnbergi Operával is dolgozott 
együtt (Kristian Thielemann igazgatósága alatt), megtapasztalva a rendezővé válás min-
den egyes szakmai lépcsőfokát: gyakornokból hamarosan rendező lett; többek között 
Gian-Carlo Menotti Telefon és a Vénlány és a tolvaj c. darabját is ő rendezte. 1995-ben 
csatlakozott a varsói Lengyel Nemzeti Operához. Számos alkalommal vett részt olyan ren-
dezők produkcióiban, mint Lech Majewski, Andrzej Żuławski, Gilbert Deflo, Achim Freyer, 
Krzysztof Warlikowski, David Pountney és Mariusz Treliński, valamint Harry Kupfer, akivel 
együtt állították színpadra Krzysztof Penderecki Diabły z Loudun című darabját a drezdai 
Semperoper-ben. Nevéhez köthető a Wielki Színházban és a varsói Sala Kongresowa-ban 
bemutatott gála koncertek megrendezése is.

beata reDO-DObber
 graduated from the Acting Faculty of the Kraków School of Theatre. From 1985 to 1995 
she was an actress in the Stary Theatre in Kraków and also worked abroad. She acted in 
more than 300 performances in Germany. She also co-operated with the Nuernberg Opera 
under the direction of Kristian Thielemann, and passed through the professional stages 
from a trainee to her debut as a director in Gian-Carlo Menotti’s The Telephone and The 
Old Maid and a Thief. She has been associated with the National Opera since 1995. She has 
cooperated with a number of outstanding opera directors such as Lech Majewski, Andrzej 
Żuławski, Gilbert Deflo, Achim Freyer, Krzysztof Warlikowski, David Pountney and Mariusz 
Treliński, as well as Harry Kupfer with whom she prepared Krzysztof Penderecki’s Diabły  
z Loudun in the Semperoper in Dresden. She wrote scripts for and directed gala concerts at 
the Wielki Theatre and the Sala Kongresowa in Warsaw.
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JOSEF KAJETÁN TyL SZÍNHÁZ | JOSEF KAJETÁN TyL THEATrE IN PILSEN
PLZEň, CSEH KÖZTÁrSASÁG | CZECH rEPUBLIC

giUSePPe verDi
rigOLeTTO
Opera három felvonásban. A szövegkönyvet victor hUgO Le roi s’amuse című színdarabja alapján Francesco 
Maria PIAVE írta. 
Opera in three acts. The libretto was written by Francesco maria Piave based on the play Le roi s’amuse by 
victor hUgO.

Versenyszerepek | Competition roles:

Mantova hercege | Duke of Mantua: Paul gaUgLer (Franciaország | France)
Gilda: SzakácS ildikó (Magyarország | Hungary)

További szereplők | Other Cast:

rigoletto, a herceg udvari bolondja | the Duke’s jester: ivan kUSnJer
Sparafucile, bandita | an assassin: Jevhen ŠOkaLO
Maddalena, Sparafucile nővére | his sister: ilona kaPLOvá
Giovanna, Gilda bizalmasa | Gilda’s Nurse: valentina čavDarOvá
Monterone gróf | Count Monterone: Pavel hOráček
Marullo, egy nemes | a nobleman: martin maTOUŠek
Matteo Borsa, udvaronc | a courtier: Jan JeŽek
Ceprano gróf | Count Ceprano: michal kUbečka
Ceprano grófné | Countess Ceprano: ivana veberOvá

Közreműködik | with: a Szegedi Szimfonikus zenekar és a Josef kajetán Tyl Színház énekkara | the Szeged 
Symphony Orchestra and choir of the Josef kajetán Tyl Theatre

Vezényel | Conductor: ivan PaŘik
Kórusvezető | Choir-master: zděnek vimr

Ügyelő | Stage manager: Petra TOLaŠOvá
Zenei asszisztensek | Musical assistants: ivana JanečkOvá, martin marek, Jiří PeŠek, hana zemenOvá
rendezőasszisztens | Assistant director: Dominik beneŠ
Dramaturg | Dramaturgist: zbyněk brabec
Díszlet | Set design: karel gLOgr
Jelmez | Costume design: FüzÉr anni

rendező | Director: aLFöLDi róbert

Az olasz nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in Italian with Hungarian and English supertitles.
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SzakácS ildikó (szoprán, Magyarország) – GILDA
A magyar szoprán 2007-ben kitüntetéssel végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
énekművész-tanár szakán, Pászthy Júlia és Mazalin Wanda növendékeként. Vendégsze-
replései során több országban megfordult (Anglia, Franciaország, Lengyelország, Német-
ország, Kanada, Egyesült Államok), 2007 őszén a New york-i Carnegie Hall Weill recital 
Halljában adott szólóestet a La Gesse Foundation szervezésében M. Mussorgsky és D. 
Argento műveiből. Tagja a Bel-Canto Operatársulatnak, ahol megannyi közismert opera 
keresztmetszet bemutatóján énekel főszerepeket. 2010 óta rendszeresen fellép a Nemzeti 
Színházban Heiner Müller Kvartett c. előadásában.A 2010|11 és a 2011|12-es évadra egy-
aránt elnyerte a Fischer Annie előadóművészi ösztöndíjat. 

SzakácS ildikó (soprano, Hungary) – GILDA
The Hungarian soprano graduated form the Franz Liszt Academy of Music as a singer|music 
teacher in 2007 after studying under Júlia Pászthy and Wanda Mazalin. She performed 
worldwide in Great Britain, France, Poland, Germany, Canada, and the United States – where, 
her solo evening of Mussorgsky and Argento pieces in the Weill recital Hall of Carnegie 
Hall was organized by the La Gesse Foundation. Miss Szakács is the member of the Bel 
Canto Opera Company, performing numerous leading roles of well known performances. 
She has been performing in the Hungarian National Theatre’s production named ‘Quartet‘ 
since 2010. She is the holder of the Annie Fischer performing artist scholarship for both the 
2010|11 and 2011|12 seasons.

Paul gaUgLer (tenor, Franciaország) – MANTOVA HErCEGE
A francia tenor diplomáját a Párizsi Nemzeti Konzervatóriumban szerezte 2005-ben. Ezt 
követően az Ambronay Európai Barokk Akadémián énekli William Christie rendezésé-
ben Octavio szerepét, André Campra L’Europe Galante című operájában. 2005-ben Don 
José szerepében lép fel a yaoundé-i Kongresszusi Palotában, 2009-ben royaumontban 
az Ariadné Naxosban Bacchus-át énekli, fellép a Brassói Operában, ezt követően pedig 
Wagner-t személyesíti meg a reims-i Opera ring-adaptációjában. A 2011-es Meyrignac 
l’Église-i Fesztiválon Leontina Vaduva-val lép fel, a jövő évben a Káťa Kabanová című 
operában Boris-ként láthatjuk viszont André Engel rendezésében, a Párizsi Théâtre des 
Bouffes du Nord színpadán.

Paul gaUgLer (tenor, France) – DUKE OF MANTUA
The young French tenor graduated form the National Superior Conservatory of Paris for 
Music in 2005 and started his career in the role of Octavio, in William Christie’s direction 
of André Campra’s L’Europe Galante at the Ambronay European Baroque Academy, and 
also performed as Don José at the Congress Palace yaoundé. Later, in 2009 he sang Bac-
chus in Ariadne auf Naxos in royaumont, and received an invitation from Opera Brasov, 
and performed as Wagner in the ring adaptation of the reims Opera. He is sharing the 
stage with Leontina Vaduva at the 2011 Meyrignac l’Eglise Festival and will be perform-
ing at the Théâtre des Bouffes du Nord, Paris as Boris in André Engel‘s Káťa Kabanová 
production next year.
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JOSeF kaJeTán TyL Színház
Plzeň Prágához hasonlóan jelentős színházi hagyományokkal bír: a Josef Kajetán Tyl Színház immár 145 éve 
e hagyomány letéteményese. Önálló operatagozata 1868-ban kezdte meg működését, s ekkoriban alakult 
balett-tagozata is. A jelenlegi négy tagozatnak (dráma, opera, balett és operett-musical) két történelmi épület 

- a Nagyszínház és a Kamaraszínház - ad otthont. A színház változatos repertoárja műfajonként évente 15-17 
új bemutatóval bővül, egyre nagyobb teret adva a kortárs alkotásoknak. Produkciói nem csupán Csehország 
területén kerülnek bemutatásra, társulata gyakran vendégszerepel Németországban, Svájcban, Hollandiában 
és Japánban is. A régióban kiemelkedő kulturális szerepet betöltő Josef Kajetán Tyl Színházat Európa kulturá-
lis térképén a Nemzetközi Színházi Fesztivál szervezésében vállalt fontos szerepe helyezte el. A 2010-ben 18. 
alkalommal megrendezésre került fesztiválon nem csupán külföldi színházak meghatározó alkotásai kerültek 
bemutatásra, a közönség megtekinthette Csehország legjobbjait is.

JOSeF kaJeTán TyL TheaTre
Next to Prague, Pilsen is the city with the longest continuous tradition of Czech professional theatre. J. K. Tyl 
Theatre has played a continual role in its history, covering a period of 145 years. Since the 1860s, not only dra-
ma theatre has been played here; in 1868 the first standing opera ensemble from Prague was established in 
Pilsen, and ballet developed simultaneously. Today’s J. K. Tyl Theatre comprises four ensembles (drama, opera, 
ballet, and musical and operetta) performing concurrently in two locations, namely in the historical building of 
the Great Theatre and in the Chamber Theatre. The balanced repertoire of the theatre provides the audience 
a wide and varied range, enriched by 15-17 new titles from every genres each year. In addition to the classical 
and contemporary dramatic, opera and ballet works, the spectrum of the musical theatre in particular has 
extended in the last decade, focusing ever more on contemporary musical works. In addition to classical and 
contemporary drama, opera and ballet, the spectrum of the musical theatre in particular has extended in the 
last decade, focusing increasingly on contemporary works. Besides tours at home, the theatre also organizes 
tours to Germany, Switzerland and the Netherlands. In 2003 and 2005 the opera ensemble made two tours 
in Japan. At present the J. K. Tyl Theatre plays the role of a natural cultural and public centre for the region. It 
has found a place on the cultural map of Europe as the venue for the International Festival Theatre, of which 
it has been the co-organizer since the beginning. In September 2010 the Festival already celebrated its 18th 
year during which, in addition to remarkable performances by top foreign theatres, the best of Czech theatre 
was presented.
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a cSeLekmÉny
rigoletto, Mantua hercegének visszataszító külsejű, púpos udvaribolondja a herceg szórakoztatására űz gúnyt  
a király udvarának tagjaiból. A herceg rajong élceiért, udvara viszont kevésbé lelkesedik rigolettó tréfáiért. 
A szoknyabolond herceg gondolatait nagyrészt hódításai kötik le, most is épp kiszemelt egy hölgyet - templom-
ba menet -, akit mindenáron meg kell hogy szerezzen. Senki sem sejti azonban, hogy a lány nem más, mint az 
udvaribolond rajongva szeretett lánya, Gilda – akiben a herceg érdeklődő pillantása hasonló érzelmeket ébresztett.
Az udvarba a felbőszült Monterone gróf érkezik, hogy számonkérje a hercegen lánya elrabolt becsületét. rigo-
letto őt is kifigurázza, a herceg kacag, az ingerült gróf pedig megátkozza mindkettőjüket. 
Az udvar azt gyanítja, hogy a fiatal lány, akivel rigoletto együtt él, a szeretője. Hogy megszégyenítsék az 
udvaribolondot, elrabolják Gildát, majd a hercegi hálószobába szállítják. rigoletto hiába kiáltozza, hogy a lányá-
ról van szó, már késő, Gilda odaadja magát a hercegnek.
rigoletto véres bossszút esküszik, felkeresi a rablógyilkos Sparafucilét – a szép Maddalena bátyját – és közösen 
tervelik ki a herceg meggyilkolásának módját: Maddalena fogja a folyó mellé csábítani, s Sparafucile ott vett 
véget életének. rigoletto be akarja bizonyítani Gildának a herceg hűtlenségét, ezért öt is odahívja, hogy saját 
szemével lássa a Maddalénának udvarló herceget, és megbizonyosodjon állhatatlanságáról. Gilda szívszakadva 
figyeli a jelenetet egy ablakon keresztül, majd rigoletto kérésére férfiruhát ölt, hogy biztonságban hazatérjen. 
Véletlenül fültanúja lesz rigoletto és Sparafucile beszélgetésének, megtudja hogy a herceget készülnek megölni, 
eztán végighallgatja azt is, ahogy Maddalena a bátyjának könyörög, hogy inkább az első arra járó jöttmentet 
ölje meg a herceg helyett. Sparafucile szerint a betyárbecsület tiltja ezt, de végül Maddalena meggyőzi. Gilda 
tudja mit kell tennie: bekopogtat. Az ajtót nyitó Sparafucile azonnal leszúrja. A testet egy szőnyegbe tekeri, majd 
a helyszínre érkező rigoletto csónakjába veti. rigoletto bosszútól részegülten evez tova a folyón, hogy megsza-
baduljon a holttesttől. Zajt hall a távolból, mintha a herceg énekelne. Kinyitja a szőnyeget és rémült borzalom 
tölti el, ahogy felismeri saját lányát. 

SynOPSiS
rigoletto is a hunchbacked jester in the ducal court of Mantua. He’s good at his job of humiliating the courtiers 
for the amusement of the extravagant Duke. The courtiers, of course, are not amused. The Duke is a ladies man 
who feels his life would be meaningless if he couldn’t chase every skirt he sees. He‘s recently been noticing  
a young lady every Sunday on her way to church, and he’s vowed to have his way with her. What nobody realizes 
is that the girl is the jester’s beloved daughter, Gilda, and that Gilda has also seen the Duke every Sunday and is 
smitten with him.  Suddenly Count Monterone appears at court, furious that the Duke has seduced his daughter 
but is cruelly mocked by rigoletto and laughed at by the Duke. Enraged, Monterone casts a curse on both of them. 
Later, the courtiers discover that rigoletto is secretly living with Gilda, whom they believe to be his mistress. In an 
attempt to humiliate rigoletto, they kidnap Gilda and deliver her to the Duke’s bedroom, where she is quite willing 
to let him have his way with her. rigoletto returns to the court and reveals to the courtiers’ amusement that Gilda 
is his daughter. Consumed with the desire for revenge, rigoletto contacts a murderous thief named Sparafucile 
(who just happens to have a beautiful sister named Maddalena), and he contracts with the two of them to lure 
the Duke to Sparafucile’s tavern on the river where Sparafucile will murder the Duke. Knowing the Duke will find 
Maddalena irresistible, rigoletto takes Gilda to stand outside the tavern so she can see for herself that the Duke 
is not a faithful lover. Gilda is crushed as she looks through the window to see the Duke wooing Maddalena, and 
at rigoletto’s urging she dons men’s clothing so she can return home safely by herself. But she returns to the 
tavern to overhear rigoletto and Sparafucile plotting to kill the Duke. After rigoletto leaves, she hears Maddalena 
pleading with Sparafucile not to kill the Duke, but instead to kill the first person who comes through the door and 
give that body to rigoletto instead. Sparafucile objects that he is an honest thief and murderer, but Maddalena’s 
entreaties win him over and he agrees to the plan. Gilda now realizes what she must do: she knocks on the door, 
enters the tavern, and is stabbed (nearly) to death by Sparafucile. The thief then wraps her in a rug and drops 
her body through a trap door to rigoletto, who is waiting in a boat below. Thinking he has won vengeance at last 
on the Duke, rigoletto paddles onto the river to dispose of the body.  Suddenly he hears the Duke singing in the 
distance, opens the rug, and to his horror he discovers his dying daughter. 
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giuseppe verDi
Verdi egy kis olasz faluban, roncolében született, Parma tartományban. Családja korán fel-
ismerte tehetségét és támogatta annak kibontakoztatásában. Zenei tanulmányait a közeli 
Busettóban kezdte. Operát valamival később, Milánóban kezdett írni, ahol orgonistaként 
kereste kenyerét. Oberto című műve – mely 1939-ben került bemutatásra a La Scalában 

– hatalmas siker aratott. Nemúgy következő operája – a Pünkösdi királyság – amellyel ku-
darcot vallott. ráadásul Verdinek ekkor kellett megbirkóznia két kislánya és felesége ha-
lálával is. Ebben a lelkiállapotban fogott neki a Nabucco (1842) megírásának, és végül ez 
az opera hozta meg neki a nemzetközi hírnevet. Következő operája, A lombardok (1843) 
szintén elnyerte a közönség tetszését. Az ezt követő évtizedben - korábbi sikereitől lelke-
sülten - szinte évente ontotta magából az újabb operákat. Szakított az olasz opera korábbi, 
jól megszokott struktúrájával, amely leginkább áriák, duettek és triók, egyvelege volt, és 
e helyett egymáshoz kapcsolódó jelenetekben és egységes felvonásokban gondolkozott. 
Operái szereplőinek legtöbbször a közélet és magánéletük konfliktusával kell megküzdeni-
ük - mesterműveiben, a rigolettóban (1874), a Trubadúrban (1853), a La Traviatában (1853),  
a Don Carlos-ban (1867) és az Aidában sincs ez másként. Buzgó nacionalistaként még életé-
ben sikerült a „nemzet nagy alakjává” válnia. A requiem (1874) megírása után visszavonult, 
a sors azonban – a Simon Boccanegra átírása kapcsán – útjába sodorta a költő-zeneszer-
ző, Arrigo Boitót. Együttműködésük gyümölcse Verdi két kései operája, az Otello (1886) és  
a Falstaff (1890). Művei azóta is a leggyakrabban játszott operák közé tartoznak világszer-
te, népszerűségben pedig kizárólag honfitársa, Giacomo Puccini veszi fel vele a versenyt.

giuseppe verDi
Verdi was born in the small village of roncole in the province of Parma. His family recog-
nized and encouraged his talents early on, and he received a good basic education in the 
nearby town of Busseto.While earning a living as an organist, he began to write operas in 
Milan; in 1839 his Oberto was successfully performed atLa Scala. His next opera, Un giorno 
di regno (1840), was a failure. Much worse, Verdi’s two young daughters and his wife died. 
He overcame his despair by composing Nabucco (1842); it was a sensational success and 
was followed by the equally successful I Lombardi (1843). For the rest of the decade he 
wrote a hit opera every year. rejecting the prevailing structure of Italian opera—a patch-
work of open-ended scenes and inserted arias, duets, and trios—he began conceiving of 
an opera as a series of integrated scenes, then as unified acts. Specializing in stories in 
which people’s private and public lives come into conflict, he produced a series of master-
works, including rigoletto (1851), Il trovatore (1853), La Traviata (1853), Don Carlos (1867), 
and Aïda (1871). A fervent nationalist, he was regarded as a great national figure. After 
composing his requiem (1874), he retired, but destiny brought him together with the poet 
and composer Arrigo Boito, initially to revise Simon Boccanegra, their mutual esteem led to 
the two great operas of Verdi’s old age,Otello (1886) and Falstaff (1890).His works are still  
a mainstay of the operatic repertoire throughout the world, and no composer of Italian  
opera has managed to match his popularity, perhaps with the exception of Giacomo Puccini.
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ivan PaŘik
A cseh karmester zenészcsaládból származik. Prágában született, ahol a gimnázium elvég-
zését követően a Prágai konzervatóriumban tanult zongorázni, vezényelni és zenét szerezni. 
Tanulmányait ezután a Prágai zeneakadémián (HAMU) majd – Hans Swarowsky növendéke-
ként – a Bécsi Zeneakadémián folytatta. Karmesterként első alkalommal a nagyközönség 
előtt 1972-ben, a Prágai Nemzeti Színházban mutatkozott be a Hoffmann meséivel. A pilzen-i 
operaházban, az ostrava-i operában és a bécsi Volksoperben is megfordult karmesterként. 
1988 és 1992 között vezető karmester, majd az operatagozat vezetője Pilzenben, aztán ismét 
Ostravában dolgozik. 1991-től a Prágai Állami Opera vendégkarmestereként lép fel, az azt 
követő 5 évben pedig a klagenfurti Városi Színház vezető karmestere. Több mint két évtizede 
vezényli a nyaranta megrendezésre kerülő, ausztriai Open Air Festival Gars operabemutató-
it. Több évnyi tanítási tapasztalatát– melyet a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen 
szerzett – 2011-től a Salzburgi Mozarteum professzoraként kamatoztatja.

ivan PaŘik
The conductor Ivan Parik comes from a musical family in Prague.  After graduating from high 
school he studied piano, composition, and conducting at the Prague Conservatory. He con-
tinued his studies at HAMU (the Prague Academy of Music), and the Music Academy in 
Vienna with Professor Hans Swarowsky. He made his debut in 1972 at the National The-
atre in Prague (Hoffmann’s Tales). His first engagement introduced him to the Pilsen  
Opera, followed by the Ostrava Opera, and the Vienna Volksoper. From 1988-1992 he served 
as Chief Conductor, and later as head of the opera in Pilsen, from where he returned to 
Ostrava. From 1991 he performed as a guest conductor in the Prague State Opera, in the 
years 1992-1997 he was the principal conductor at the Stadttheater Klagenfurt in Aus-
tria, and from 1990 he has been conducting opera productions at the summer opera festi-
val, Open Air in Gars, Austria. After many years of teaching at the Universität für Musik und  
Darstellende Kunst in Vienna, he has accepted the position in 2011 of extraordinary profes-
sor at the Salzburg Mozarteum.
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alföldi róbert 
Magyarország egyik legelismertebb és legsokoldalúbb alkotóművésze. Színész, rendező, 
festőművész és médiajelenség, a komolyzene és az opera szerelmese. Tizenöt évig foly-
tatott klasszikus zongora tanulmányokat, színészként diplomázott és 1992-től 2000-ig  
a Vígszínház társulatának tagja volt. 1995-ben kezdett el rendezni, és már első munkájá-
val nagy vihart kavart. Azóta folyamatosan rendez, magyar és külföldi színházakban egy-
aránt. 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 Bar-
tók A kékszakállú herceg vára következett a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon, majd 
2005 novemberében a Versailles-i Opera felkérésére rendezte meg Charpentier Három bib-
liai történetét. A 2008-as Operaverseny és Fesztivál Legjobb Produkciójának díját A salemi 
boszorkányok című előadás rendezőjeként nyerte el, amelynek következtében visszahív-
ták New yorkba rendezni. 2006 és 2008 között a Bárka Színház igazgatója, 2008 júliusától  
a budapesti Nemzeti Színház főigazgatója. 2010-ben az Operaverseny keretében rendezett, 
Knut Vaage Veslefrikk c. operája az Arte (Legjobb Produkció) díját nyerte el.

alföldi róbert
is recognized as one of the most versatile artists in Hungary. He is an actor, director, painter, 
media phenomenon and a true devotee of classical music and opera. He studied piano for 
15 years, graduated as an actor and was a company member of the Vígszínház between 
1992 and 2000. In July 2004 he caused a stir at the renovated Margaret Island Open-Air 
Theatre, where he directed his very first play in 1995, and has been in demand as a director 
ever since by theatres in Hungary and abroad. His work has been honored 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. His opera credits since 
then include Verdi’s Attila, Le Balcon by Péter Eötvös, Bartók’s Bluebeard’s Castle at the In-
ternational Opera Festival in Miskolc in 2005, and Trois Histoires Sacrées by Charpentier for 
the royal Opera of Versailles, Paris, 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 Opera Competition and Festival 2008, granting him 
another invitation to New york in 2009. From March 2006 to April, 2008 he was the General 
Director of the Bárka Theatre, and since July 2008 róbert Alföldi has been the General Di-
rector of the National Theatre of Budapest. His direction of Knut Vaage’s Veslefrikk was the 
winner of the Arte Best Production Award at last year’s Armel Opera Festival.
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CENTEr FOr CONTEMPOrAry OPErA 
NEW yOrK, USA 

michaeL DeLLaira 
a TiTkOSügynök
The SecreT agenT
Opera két felvonásban
A szövegkönyvet Joseph cOnraD A titkosügynök című regénye alapján J. D. mccLaTchy írta.
Opera in two acts
The libretto was written by J. D. mccLaTchy based on the novel The Secret Agent by Joseph cOnraD.

Versenyszerepek | Competition roles:

Winnie: mikSch adrienn (Magyarország | Hungary)
Verloc: nicolas rigaS (Franciaország | France)

További szereplők | Other Cast:

Első titkár | First Secretary: nathan reSika
Nagykövet | The Ambassador: andrew cUmmingS
Lady Mabel | Lady Mabel: Jodi karem
Miniszterelnök | Prime Minister: mark zUckerman
Stevie: Jonathan bLaLOck
Ossipon: matthew garreTT
Michaelis: aaron ThenO
Professzor | Professor: nathaniel baer
Parancsnok | Commissioner: David neaL
Főfelügyelő | Chief Inspector: Jason PaPOwiTz
Lady Millicent: Deborah LiFTOn
Lady Isabell: kate OberJaT
Lady Verena: Sarah miLLer
Lady Olive: cherry DUke

Közreműködik | with: a Szegedi Szimfonikus zenekar | the Szeged Symphony Orchestra 

Vezényel | Conductor: Sarah JObin

Ügyelő | Stage manager: mary kathryn bLazek
rendező asszisztens | Assistant director: Luke LeOnarD
Világítástervező | Lighting design: eric SOUThern
Díszlet | Set design: Laura JeLLinek
Jelmez | Costume design: melissa SchLachTmeyer

rendező | Director: Sam heLFrich

Az angol nyelvű előadás magyar és angol felirattal kerül bemutatásra.
Performed in English with Hungarian and English supertitles.
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mikSch adrienn (szoprán, Magyarország) – WINNIE
A fiatal magyar drámai szoprán a Liszt Ferenc Zeneakadémián Sziklay Erika növendéke-
ként szerzett magánénekesi diplomát, majd a Magyar Állami Operaház operastúdiósaként 
Oberfrank Géza irányításával tanult tovább. Számos nemzetközi verseny dobogósa, többek 
közt a IV. Monte Carlo Voice Masters nemzetközi énekverseny női első helyezettje és a VI. 
renata Tebaldi Énekverseny első díjasa és különdíjasa. Magyarországon kétszer is elnyerte 
a kortárs zeneszerzők Artis Jus díját. 2005-ben Elektraként debütált Mozart Idomeneo-já-
ban és azóta számos címszerepet énekelt. Külföldi szereplései alkalmával többször fellé-
pett a híres Carnegie Hall színpadán is.

adrienn mikSch (soprano, Hungary) – WINNIE
The young Hungarian dramatic soprano was the student of Erika Sziklay at the The Franz 
Liszt Academy of Music, and alo studied under Géza Oberfrank as an Opera Studio member 
of the Hungarian State Opera House. She has won prestigious international singing con-
tests including first prize at the 6th renata Tebaldi International Voice Competition and she 
has twice won the Artis Jus Prize by the Society of Contemporary Hungarian Composers. 
Miss Miksch debuted as Elektra in Mozart’s Idomeneo in 2005, and has been touring the 
world ever since, performing several times at the Carnegie Hall in New york City. 

nicolas rigaS (bariton, Franciaország) – VErLOC
A francia-görög bariton Mireille Alcantara és Henry runey növendéke volt a Párizsi Konzer-
vatóriumban, de diplomája megszerzését követően Szergej Larintól is tanult. Főbb szerepei: 
Figaro és Almaviva gróf (Figaro házassága), Leporello (Don Giovanni), Jupiter (Orfeusz az 
alvilágban) és Ben (A telefon). Hoffmann meséinek négy ördögét Julie Depardieu rendezé-
sében az Opéra en plein air au Sénat színpadán, Papageno-t pedig a Théâtre du Gymnase 
és a Théâtre du Châtelet színpadán énekelhette el. Az elmúlt évad Falke szerepét hozta 
el számára A denevérben (L’opéra de Clermont-Ferrand), a Nancy-beli Opéra national de 
Lorraine-ben pedig Unokaöcsként léphetett színpadra a Grant kapitány unokaöccsei című 
zarzuelában. Idén a New york-i Conteporary Opera Center Titkos ügynökének főszerepét, 
Verloc-ot valamint rossini Kis ünnepi miséjét énekli Michael Piquemal-lal. 

nicolas rigaS (baritone, France) – VErLOC
The French-Greek singer studied at the National Conservatory Supérieur of Musique of  
Paris with Mireille Alcantara and Henry runey. After graduating in 2005, he studied under 
Sergey Larin. His opera roles include Figaro and Count Almaviva in Le nozze di Figaro, Lep-
orello in Don Giovanni, Jupiter in Orphée aux Enfers, and Ben in The Telephone among others. 
Mr. rigas also performed as the 4 devils in Hoffmann’s Tales at the Open air Opera at Le Sé-
nat staged by Julie Depardieu, and as Papageno at the Theatre du Gymnase and at Theatre 
du Châtelet. Last season, he sang the role of the Nephew in the zarzuela The Nephews of 
Captain Grant at the Opéra national de Lorraine, Nancy as well as Falke in Die Fledermaus 
at L’opéra de Clermont-Ferrand. This season he is sharing the stage with Michel Piquemal 
in rossini‘s Little Solemn Mass, and also singing as Verloc in The Secret Agent at the Center 
of Contemporary Opera in New york.
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cenTer FOr cOnTemPOrary OPera (KOrTÁrS OPErA CENTEr)
Az 1982-ben alapított Center for Contemporary Opera (CCO) a modern opera jeles képviselője az Egye-
sült Államokban. Székhelye New yorkban található. A társulat célja elsősorban a modern operák színpad-
ra vitele és a második világháború után komponált operaritkaságok újraélesztése. A CCO több mint hetven  
darabot mutatott már be, valamint négy kereskedelmi felvételt mondhat magáénak. Produkcióik mellett leg-
fontosabb küldetésüknek tekintik új operák létrehozását. Egy-egy produkciót többféleképpen is bemutat-
nak; szerveznek libretto felolvasásokat, workshopokat, koncerteket, majd a teljes előadást is színpadra viszik.  
Küldetésükkel egyidejűleg, hogy előmozdítsák a modern opera és a zenei-színházi kultúra iránti érdeklődést, 
a társulat félévenként hírlevelet (Opera Today) és egy, az Egyesült Amerikai Államokban egyedülálló, kortárs 
klasszikus zenét népszerűsítő folyóiratot (New Music Connoisseur) jelentet meg. A CCO Amerikán kívül Euró-
pában is turnézott az elmúlt két évadban. „Nincs olyan társulat, legyen kicsi, vagy nagy, aki jobban és régebb 
óta szolgálná az amerikai operát” – The New york Times
 
cenTer FOr cOnTemPOrary OPera
Founded in 1982, The Center for Contemporary Opera is the leading proponent of new opera in the United 
States. Based in New york City, the company focuses on producing and developing new opera and music the-
ater works and reviving rarely seen American operas written after the Second World War. The Center for Con-
temporary Opera has staged the premieres of over seventy works and released four commercial recordings. 
In addition to its productions, an important part of their work involves the development of new operas. Works 
are performed at all stages from libretto readings, ateliers, concert versions, to full productions. In line with 
its mission to promote an interest in new operatic and music-theater culture among the American public, the 
company presents colloquia and publishes a bi-annual newsletter Opera Today and the magazine New Music 
Connoisseur which is the United States’ only periodical devoted to contemporary classical music. The Center 
for Contemporary Opera has recently expanded its reach and toured in Europe for the past two seasons.

”No company, large or small has a better track record of service to American opera” – The New york Times.
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cSeLekmÉny

Első felvonás: 1894-et írunk, a londoni német nagykövetségen titokban a Greenwich-i Csillagvizsgáló felrobbantá-
sát tervezik, hogy ezzel kényszerítsék az angol kormányt arra, hogy komolyaban vegye a terrorista fenyegetéseket.  
A feladat végrehajtására a titkosügynök Adolf Verloc-ot szemelik ki. Verloc egy boltnak álcázott szegényes la-
kásban él feleségével, Winnie-val és annak hőn szeretett öccsével, a félkegyelmű Stevie-vel.  Verloc találkozik 

„terrorista-társaival” – Ossiponnal, Michaelis-szel és a megátalkodott, robbanószerekkel foglalkozó Profesz-
szorral – de rá kell ébrednie, hogy mindannyian alkalmatlanok a feladatra. Nem sokkal később Ossipon találko-
zik a Professzorral egy kávézóban és megosztja vele a hírt: robbantás történt a csallagvizsgálónál, sikertelen 
volt, azonban a merénylő felrobbantotta magát. Abban a tudatban, hogy az áldozat Verloc, a Professzor arra 
biztatja Ossipont, hogy szerezze meg Winnie vagyonát. Eközben a rendőrfelügyelő és Heat nyomozó a me-
rénylő maradványai felett az eseményeket próbálják rekonstruálni. Verloc nevét is említik, mint potenciális 
elkövetőét, azonban sokkal inkább gyanakodnak Michaelis-re, így utána kezdenek el nyomozni.

Második felvonás: Lady Mabel csillogó estélyén – ahonnan az anarchisták és az elit képviselői sem maradtak 
távol – a német nagykövet a robbanás részleteivel riogatja a hölgyvendégeket. Az ide érkező rendőrfelügye-
lő viszont már azzal is tisztában van, hogy ki az elkövető és azzal vádolja a nagykövetet, hogy ő bujtotta 
fel Verloc-ot. Heat nyomozó közben Verloc házába megy a merénylet helyszínéről magával vitt cafrangos-
ra tépődött kabáttal, amiről kiderül, hogy Winnie öccséé,  Stevie-é volt – így hát ő halt meg a robbanásban.  
A rémült Verloc hazatér és összes vagyonát a sóbálvánnyá dermedt, sokkos Winnie-re próbálja tukmálni. Heat 
nyomozó ismét megjelenik, Verloc-ot arra biztatja, hogy meneküljön, Winnie-nek pedig próbálja elmagya-
rázni, hogy történt a baleset. A nő halkan az emeletre vonul, semmit sem jelent már e ház neki most, hogy  
a testvére meghalt. Mikor Verloc könyörög a feleségénak, hogy maradjon, a kétségbeesett lány megöli. Ossipon 
jelenik meg a házban, Winnie kérleli, hogy mentse meg – de nyilvánvaló, hogy a gyász teljesen elvette az eszét. 
Ossipon meg csupán a pénzére pályázik, ezért hitegeti valótlan ígéretekkel. Később észreveszi Verloc holt-
testét és ő is ráébred, hogy akkor az áldozat nem lehetett más, mint Stevie. A rendőrség a helyszínre érkezik, 
Ossipon kereket old. Heat nyomozó rátalál Verloc testére, de Winnie-vel szinte már nem is érdemes mit kez-
deniük. Ossipon-t elkapják, a Professzor cinikusan kommentálja az eseményeket, a terrorosták és az állam kö-
zötti játszma nem áll meg, az összertört Winnie a padlón heverve pedig ennyit mormol csupán: „Vér és mocsok.”
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SynOPSiS

ACT  I
The year is 1894. The setting is the German Embassy in London, where a plot is being hatched to bomb the 
Greenwich Observatory in order to scare the British government into dealing more severely with terrorist 
threats. Adolf Verloc, a secret agent, is hired to carry out the job. He lives behind a poor house with his wife 
Winnie and her mentally retarded brother Stevie, to whom she is devoted. Verloc and his fellow terrorists– 
Ossipon, Michaelis, and the sinister Professor who deals in explosives—meet, but Verloc finds them inad-
equate to carry out the mission. At a café, Ossipon meets the Professor and tells him of an explosion which 
failed to destroy the Observatory but blew up the bomber. Assuming it was Verloc, the Professor urges Os-
sipon to go after Winnie’s money. Meanwhile, the Police Commissioner and Inspector Heat are conferring over 
the grisly remains, trying to reconstruct events. Verloc is discussed as a possible suspect, but Heat thinks 
Michaelis is the culprit, and sets out after him.

ACT II
At Lady Mabel’s glamorous soiree—where anarchists and socialites mingle—the German Ambassador has 
been frightening the ladies with details of the explosion. By this time the Commissioner knows the bomber 
was Verloc, and confronts the Ambassador as the instigator. Heat has meanwhile gone to Verloc’s house, and 
shown Winnie the shred of an overcoat, proving the dead man is her beloved brother. The frightened Verloc 
returns, having withdrawn all his savings and given them to the stunned Winnie. Heat emerges and tells 
Verloc to flee, as he tries to explain to Winnie how the accident happened. Silently she goes upstairs and pre-
pares to leave the house, which has no meaning to her now that her brother is gone. When Verloc begs her to 
stay, she kills him. Ossipon slips in and Winnie begs him to save her—though it is clear that grief has ruined 
her mind. He only wants her money and makes her false promises. When he then notices Verloc’s body, and  
realizes it was Stevie who died, not Verloc, he grows more desperate. The police arrive, Ossipon sneaks out. 
Heat too discovers Verloc’s body, but realizes Winnie is beyond blame. Ossipon is caught, the Professor cyni-
cally comments on the situation, and the ”game” between terrorist and the State continues, while the devas-
tated Winnie, crumpled on the floor, can only mutter, ”Blood and dirt.”
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michael DeLLaira
A New york-i Kortárs Opera center filozófia és zeneszerzői diplomával rendelkező rezi-
dens komponistája muzsikájában népi elemeket és kompjúter által szintetizált dallamo-
kat egyaránt alkalmaz. Szerzeményei egyszerre zene- és szövegközpontúak. „Igéző dalla-
mai”, „meggyőző érzékenysége” és „vokális-zenei affinitása” számos kritikai elismerésben 
részesítette. A kiemelkedő amerikai zenekritikus, Eric Salzman így ír róla: „Dellaira olyan 
egyedülálló zenei nyelvezetet alkotott, mely példátlan módon egyesíti a rockzene harmo-
nikus eszköztárát és ritmusközpontúságát a modern klasszikusok legjobbjainak formai fe-
gyelmezettségével. Ezen látszólag ellentmondó stílusjegyek kombinációja és szintézise az, 
amelyen felszínre hozza a Dellaira zenéjében rejlő felindultságot és feszültséget.” Az 1949-
es, new york-i születésű Dellaira a Georgetown Egyetemen, a Princeton-on (USA), a Kölni 
Egyetemen (Németország), valamint a Santa Cecilia Akadémián és a Chigana-i Zeneaka-
démián (Olaszország) tanult. Legmeghatározóbb mestereinek Milton Babbitt-et, Goffredo 
Petrassi-t és Franco Donatoni-t tartja. Két további rezidenssége alatt – a The Composers 
Conference keretében - roger Sessions és Mario Davidovsky mellett tanulhatott. Számos 
díj és szakmai elismerés birtokosa. Kitüntette a Society of Composers (első helyezett-
nek járó díj - Maud című monodrámájáért), megkapta az ASCAP Morton Gould Award-ot,  
a Fulbright Fellowship-et, de a Ford és a Mellon Alapítvány, a New Jersey Arts Council,  
a Cary Trust, az American Composers Forum és az American Music Center elismeréseiben 
és díjaiban is részesült. Legutóbbi darabja, a Chéri - mely Colette regénye alapján íródott 

– bekereült a 2006-os richard rodgers Award for Musica Theatre döntősei közé. Dellaira 
jelenleg New york-ban él, feleségével, Brenda Wineapple írónővel.

michael DeLLaira 
Michael Dellaira is currently Composer-in-residence with the Center for Contemporary 
Opera. Holding advanced degrees in both Philosophy and Music Composition, his music 
exploits the qualities of both speech and song, and encompasses genres from folk music 
to voice synthesis on computers.  About Dellaira, who is widely praised for his ‘haunting 
harmonies’, ‘eloquence and sensitivity’ and ‘flair for vocal writing’ the noted American critic 
and composer Eric Salzman has said: ‘He has created a personal musical language that 
combines the harmonic vocabulary and rhythmic interest of rock music with the technical 
rigor of the best modern classical music.  It is the combination and synthesis of these seem-
ingly contradictory elements which gives surface tension and excitement, and deeper value 
to Dellaira’s music.’ Born in Schenectady, New york in 1949, Dellaira was educated in the 
U.S. at Georgetown and Princeton Universities, in Germany at the Universität zu Köln, and 
in Italy at L’Accademia di Santa Cecilia and L’Accademia Chigiana. His primary teachers were 
Milton Babbitt, Goffredo Petrassi and Franco Donatoni.  In addition, he had two residencies 
at The Composers Conference, where he studied with roger Sessions and Mario Davidovsky.  
His numerous awards include First Prize for his monodrama Maud from the Society of  
Composers, an ASCAP Morton Gould Award, a Fulbright Fellowship, grants from the Ford 
and Mellon Foundations, the New Jersey Arts Council, Cary Trust, the American Composers 
Forum and American Music Center. His last opera Chéri (after the novel by Colette) was  
a finalist for the 2006 richard rodgers Award in Musical Theater. Dellaira resides with his 
wife, the author Brenda Wineapple, in New york City.
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Sarah JObin 
A Grammy-díjra jelölt karmester a Harvardot és a radcliff-et követően, a magyar szárma-
zású Charles Bruck irányítása alatt tanult vezényelni a Maine-i Pierre Monteux Karmester-
iskolában. Vezénylelte a Toscát, a Bolygó hollandit, a Normát, Philip Glass Appomattox-át és 
rachel Portman Kis herceg-produkcióját a San Francisco Operában,  valamint a San Fran-
cisco Opera Center számos előadását. Dolgozott New york-ban, a Center for Contemporary 
Operával Michael Dellaira Titkos ügynökében, Philip Glass Bacchae-jának premierjén, a New 
york Shakespeare Fesztiválon, vezényelte a Faustot, a Carment, a Bohéméletet,  a Sevillai 
borbélyt és a Figaro házasságát a Tacoma Operában, és az Oakland-i Crucible Tűzművésze-
ti Iskola különleges „tűz-operáját”, a Hét halálos bűnt. Főbb zenekari fellépései: Symphony 
Silicon Valley, Dayton Philharmonic, valamint a Bochumer Symphoniker Németországban, 
de ő vezényelte a San Francisco Contemporary Music Players-t a nizzai MANCA Fesztiválon, 
valamint saját 40. évfordulós gálakoncertjükön is. Sarah Jobin aligha a megszokott sztere-
otípiák embere: feketeöves dzsúdós, a Ju-no-kata nemzeti bajnoka 1998-ban és 2006-ban, 
világbajnoka 1999-ben. 2001 óta tagja a Glide Ensemble gospel kórusnak, mely szerepelt  
a Boldogság nyomában című filmben is.

Sarah JObin
After graduating from Harvard and radcliffe Colleges Grammy-nominated conductor Sara 
Jobin studied conducting with Charles Bruck, a Hungarian, at the Pierre Monteux School in 
Maine. Her conducting credits include the San Francisco Opera in performances of Tosca, 
Der fliegende Holländer, Norma, Philip Glass’ Appomattox; she also led them in a produc-
tion of rachel Portman’s The Little Prince, and numerous productions of the San Francisco 
Opera Center. Credits elsewhere include the premiere of Michael Dellaira’s The Secret Agent 
with the Center for Contemporary Opera in New york; the premiere of Philip Glass’ The Bac-
chae for the New york Shakespeare Festival; Faust, Carmen, La Bohème, Il Barbiere di Sivi-
glia and Le Nozze di Figaro with Tacoma Opera, and a fire opera version of The Seven Deadly 
Sins at the Crucible School for Fire Arts in Oakland among others. recent orchestral debuts 
have included Symphony Silicon Valley, the Dayton Philharmonic, and the Bochumer Sym-
phoniker in Germany, and Ms. Jobin also appeared with the San Francisco Contemporary 
Music Players at the MANCA Festival in Nice, France in addition to conducting their 40th 
anniversary Gala concert. Not one to fit neatly into categories, Jobin has a black belt in judo, 
and was the 1998 and 2006 National Champion and 1999 World Master Athlete Champion 
in Ju-no-kata. Since 2001 she has been a member of the Glide Ensemble, a gospel choir 
featured in the movie The Pursuit of Happiness. 
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Sam heLFrich
eddigi karrierje során  – színházi- és operarendezőként - megfordult Glimmerglass Operá-
ban, a Boston Lyric Operában, a Portland Operában, a Boston Opera House-ban, a Berkshire 
Operában, a Pittsburgh Operában, a Wolf Trap Operában, de dolgozott a Boston Baroque 
Orchestrával is. Az Armel Operaverseny és  New york-i Kortárs Opera Center együttműkö-
désében létrehozott Titkos ügynök, Michael Dellaira operája egyike legutóbbi rendezéseinek, 
akárcsak a Don Giovanni (yale Opera), a Così fan tutte (Delaware-i Valley Opera), A csavar 
fordul egyet (Boston Lyric Opera), Phillip Glass Orfeusza (Portland Opera és Glimmerglass 
Opera), Menotti A konzul című műve (Glimmerglass Opera), Charpentier Louise-a és Ant-
hony Davis Amistad-ja (Spoleto Fesztivál, USA), Der Freischutz, Semele és A Mahagonny 
városának felemelkedése és bukása (Boston Opera), az Aida (Opera Omaha) valamint  
a Don Giovanni és az Agrippina (Bostona Baroque Orchestra). Jelenlegi rendezői munkái 
között említhetjük szintén a Boston Baroque Orchestra-val bemutatott Les Indes Galantes 
című darabot, a Nixon Kínában című operát (Eugene Opera), Philip Glass Cocteau-trilógi-
áját (Spoleto fesztivál), valamint Stephen Belber Visszajátszás c. művét is, de ő írta a Joe 
Simeone zeneszerzővel közösen alkotott Gyilkosság telefonhívásra című opera librettóját is.

Sam heLFrich 
has directed theatre and opera at companies including Glimmerglass Opera, Boston Lyric 
Opera, Portland Opera, Opera Boston, Berkshire Opera, Pittsburgh Opera, Wolf Trap Opera 
and Boston Baroque Orchestra, among others. recent productions include Michael Del-
laira’s The Secret Agent, a coproduction with Center for Contemporary Opera in New york 
and the Armel Opera Competition and Festival in Hungary, Don Giovanni at yale Opera, Così 
fan tutte at Delaware Valley Opera, The Turn of the Screw at Boston Lyric Opera, Philip Glass’ 
Orphée at Portland Opera and Glimmerglass Opera, Menotti’s The Consul at Glimmerglass, 
Charpentier’s Louise and Anthony, Davis’ Amistad at Spoleto Festival|USA, Der Freischutz, 
Semele and Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny at Opera Boston, Aida at Opera Omaha, 
and Don Giovanni and Agrippina with Boston Baroque. Current projects include Les Indes 
Galantes with Boston Baroque, Nixon in China, with Eugene Opera, and a trilogy of Philip 
Glass|Jean Cocteau operas at Spoleto Festival USA. Other projects include an off-Broadway 
production of Stephen Belber’s Tape, as well as the libretto for Dial M for Murder, the opera, 
in collaboration with composer Joe Simeone.
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heLySzín iDőPOnT Október 6. Október 7. Október 8. Október 9. Október 10. Október 11. Október 12. Október 13. Október 14. Október 15.

kOrzó zeneház 11:00 Minikoncert

Svájc

14:00 bemutatkoznak 
a döntős énekesek 

Minikoncert

15:00 Sztárok és 

szakértők az 

operáról

JAKUPCSEK 

Gabriella beszélget  

Juronics Tamással

Sztárok és 

szakértők az 

operáról 

JAKUPCSEK 

Gabriella  beszélget  

hajós andrással

Sztárok és 

szakértők 

az operáról 

JAKUPCSEK 

Gabriella  beszélget  

mester Tamással

Sztárok és 

szakértők 

az operáról 

JAKUPCSEK 

Gabriella beszélget  

alföldi róberttel

Sztárok és 

szakértők 

az operáról 

JAKUPCSEK 

Gabriella  beszélget  

havas ágnessel, 
havas ágnessel és 
kulka Jánossal

16:30 Minikoncert

krakkó
Minikoncert

Plzen
Minikoncert

ccO
Minikoncert 

Szeged

SzegeDi 
TUDOmány 
egyeTem

18:00 kulturális 
menedzsment 
európában 

 

A kulturális szektor 

kulisszatitkai - 

Bernard Faivre 

d’Arcier előadása

kulturális 
menedzsment 
az egyesült 
államokban 

 

A kulturális szektor 

kulisszatitkai - Jim 

Schaeffer előadása

SzegeDi nemzeTi 
Színház

19:00 r. zandonai: 
Francesca da 
rimini 
A Szegedi 

Nemzeti Színház 

produkciója

J. mysliveček: 
antigona  
A Theater Biel 

Solothurn (Svájc)  

produkciója

Magyarországi 

bemutató

v. Ullmann: 
atlantisz császára 

Az Opera 

Krakowska 

(Lengyelország) 

produkciója

verdi: 
rigoletto 

A  Divadlo Josefa 

Kajetána Tyla 

(Csehország) 

produkciója

m. Dellaira:  
a titkosügynök  

A Center for 

Contemporary 

Opera (USA) 

produkciója 

Ősbemutató

Díjátadó gála 
 
20:30 

PrOgramOk
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LOcaTiOn DaTe 6 October 7 October 8 October 9 October 10 October 11 October 12 October 13 October 14 October 15 October

kOrzó zeneház 11 AM Mini-concert  

Switzerland

2 PM introducing : 
the finalists  

Mini-concert

3 PM Stars and experts 

discuss opera  

with Gabriella 

JAKUPCSEK 

Guest:   

Tamás JUrOnicS

Stars and experts 

discuss opera  

with Gabriella 

JAKUPCSEK 

Guest:   

andrás haJóS

Stars and experts 

discuss opera  

with Gabriella 

JAKUPCSEK 

Guest:   

Tamás meSTer

Stars and experts 

discuss opera  

with Gabriella 

JAKUPCSEK 

Guest:   

róbert aLFöLDi

Stars and experts 

discuss opera 

with Gabriella 

JAKUPCSEK 

Guests:   

ágnes havaS,  
ágnes havaS and  
János kULka

4:30 PM Mini-concert  

krakow
Mini-concert 

Plzen
Mini-concert 

ccO
Mini-concert 

Szeged

UniverSiTy OF 
SzegeD

6 PM cultural 
management in 
europe 

 

Secrets of the 

culture sector 

presented by 

Bernard FAIVrE 

D’ArCIEr 

 

 

cultural 
management in 
the United States 

 

Secrets of the 

cultural sector 

presented by  Jim 

SCHAEFFEr 

UniverSiTy OF 
SzegeD

7 PM r. zandonai: 
Francesca da 
rimini 
National Theatre 

Szeged 

(Hungary)

J. mysliveček: 
antigona  
A Theater Biel 

Solothurn 

(Switzerland)

Hungarian Premiere

v. Ullmann: 
The emperor of 
atlantis 

Opera Krakowska 

(Poland) 

verdi: 
rigoletto 

Divadlo Josefa 

Kajetána Tyla 

(Czech republic) 

m. Dellaira: 
The Secter agent  
Center for 

Contemporary 

Opera (USA) 

World premiere

awards gala 
 
8:30 Pm 

PrOgramS
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SzTárOk ÉS SzakÉrTők az OPeráróL
STarS anD exPerTS DiScUSS OPera

JAKUPCSEK GABrIELLA BESZÉLGETÉSEI AZ OPErÁróL A KOrZó ZENEHÁZBAN
GABrIELLA JAKUPCSEK TALKS OPErA AT THE COrSO MUSIC HALL

Jakupcsek Gabriella ismert és elismert személyiségekkel és szakértőkkel beszélget az operához fűződő 
viszonyukról. Érdekfeszítő kérdések, izgalmas válaszok - és egy közös szerelem: az opera.
Gabriella Jakupcsek interviews famous and acknowledged celebrities and professionals about their relation 
to the opera genre. Get ready for exciting questions and thrilling answers – and a common love that connects 
the participants of the conversation: opera. 

JakUPcSek gabriella
Újságíró, műsorvezető - 1990 és 1999 között a Magyar Televízió szerkesztő-műsorvezetője és kulturális 
rovatvezetője, 1998 és 2002 között a Danubius rádiónál a Capuccino tripla című műsort vezette. 2000-től tíz 
even át a TV2 munkatársa. 2010-től a Story Tv Á la carte című műsorában ismert közéleti személyiségeket 
ültet egy asztalhoz., valamint egyéni portréfilmeket készít. 
Journalist, broadcaster., chief cultural editor, program editor and presenter of Hungarian Television from 
1990-1999, and radio presenter of Capuccino Tripla for Danubius radio from 1998-2002. She has worked for 
TV2 for ten years starting in 2000. Since 2010 Miss Jakupcsek has also been moderating the talk show ‘Á la 
carte’ featuring celebrity guests for Story TV and creating documentary portraits.

JUrOnicS Tamás
Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, színházi és opera rendező. A Szegedi Nemzeti Színház művészeti 
vezetője. 
Kossuth Award winner dancer, choreographer, stage director. Artistic director of the Szeged National Theatre.
2011. október 8. | 15:00 | 8 October 2011 | 3 PM | Korzó Zeneház 

haJóS andrás
Szociológus, énekes, dalszerző, humorista. Az Operaportál weboldal alapítója. 
Sociologist, singer, songwriter, humorist. Founder of the Hungarian Operaportal website.
2011. október 9. | 15:00 | 9 October 2011 | 3 PM | Korzó Zeneház 

meSTer Tamás
Zenész, énekes, zeneszerző. 
Musician, singer, composer.
2011. október 11. | 15:00 | 11 October 2011 | 3 PM | Korzó zeneház 

aLFöLDi róbert
Színész, műsorvezető, rendező, a Nemzeti Színház igazgatója.
Actor, TV presenter, stage director, the managing director of the Hungarian National Theatre, Budapest. 
2011. október 12. | 15:00 | 12 October 2011 | 3 PM | Korzó Zeneház 
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kULka János
Kossuth és Jászai Mari-díjas színművész, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze, 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jelenleg a Nemzeti Színház színésze.
Kossuth and Jászai Award winner actor, holds the most prestigious awards of the Hungarian republic, 
continual member of the ‘Immortals’ Society’. Presently he is working at the Hungarian National Theatre. 
2011. október 13. | 15:00 | 13 October 2011 | 3 PM | Korzó Zeneház 

havaS ágnes
Producer, gyártásvezető, filmes szakember. A Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.
Producer, film professional, and the managing director of the Hungarian National Film Fund.

mini-kOncerTek öT OrSzágbóL
mini-cOncerTS FrOm Five cOUnTrieS

A partner operaházak „mini-koncert” keretében mutatják be repertoárjuk különlegességeit. 
Partner opera houses presenting the specialities of their repertory.

Theater biel Solothurn
Bienne | Biel,  Svájc | Switzerland
2011. október 8. | 11:00 | 8 October 2011 | 11.00 AM | Korzó Zeneház

Opera krakowska
Krakkó | Krakow, Lengyelország | Poland 
2011. október 10. | 16:30 | 10 October 2011 | 4.30 PM | Korzó Zeneház

Josef kajetán Tyl Theatre
Plzen, Cseh Köztársaság | Czech republic
2011. október 12. | 16:30 | 12 October 2011 | 4.30 PM | Korzó Zeneház

center for contemporary Opera
New york, USA
2011. október 13. | 16:30 | 13 October 2011 | 4.30 PM | Korzó Zeneház

Szegedi nemzeti Színház | Szeged national Theatre
Szeged, Magyarország 
2011. október 14. | 16:30 | 14 October 2011 | 4.30 PM | Korzó Zeneház 

bemUTaTkOznak: a DönTőSök
inTrODUcing: The FinaLiSTS
Az Armel Operaverseny döntősei egy közös koncert keretében bemutatkoznak klasszikus repertoárjukkal. 
The finalists of the Armel Opera Competition make their introduction by  singing from the classical repertory. 
2011. október 15. | 14:00 | 15 October 2011 | 2 PM | Korzó Zeneház
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kULTUráLiS meneDzSmenT    cULTUraL managemenT

Miért van szükség kulturális programokra és ezek támogatására? Hogyan működnek a nemzetközileg 
elismert legnagyobb kulturális intézmények, fesztiválok? Hogyan valósítsunk meg egy elméletben már 
megszületett elképzelést a gyakorlatban? 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karával együttműködésben szervezett két előadás 
keretében a külföldi szakértők a kulturális szektor jelentőségével és működésének szabályszerűségeivel és 
kulisszatitkaival ismertetik meg az érdeklődőket. 
Az előadások különösen a nemzetközi szakos, a kulturális örökség és a vizuális kultúra iránt érdeklődők 
ismereteinek gyarapodását kívánják szolgálni.
Why are cultural programs and their funding necessary? How do the most prestigious cultural institutions 
and festivals work? How can we take a creative concept from idea to reality? In these presentations – co-
organized with the University of Szeged – international experts will answer all these questions and more 
regarding the importance, rules and ‘know how’ of the cultural sector. 
The programme is espacially aimed at students specialising in international studies with an interest in visual 
culture and cultural heritage. 

Kulturális menedzsment Európában | Cultural management in Europe
Előadó | Presenter: Bernard Faivre d’Arcier 

bernard Faivre D’arcier
Kulturális tanácsadó, a „La Sept” televíziós csatorna (az Arte televízió francia pólusa) alapítója. Az Avignoni 
fesztivál (1979–1984, illetve 1993–2003 közötti) igazgatója, a francia színházi kultúra egyik legjelentősebb 
politikusa. A franciaországi magyar kulturális év biztosa (2001).
Cultural advisor, founder of La Sept,’ the French branch of the French-German channel, Arte. The director of 
the Festival d’Avignon  from 1979–1984, and from 1993–2003 and one of the most remarkable politicians of 
the French theatre world. He was Commissioner for the Hungarian Season in France in 2001.
2011. október 10. | 18:00 | 10 October 2011 | 6 PM | Szegedi Tudományegyetem | University of Szeged

Kulturális menedzsment az Egyesült Államokban | Cultural Management in the United States 
Előadó | Presenter: Jim Schaeffer 

Jim SchaeFFer
A Center for Contemporary Opera igazgatója, kulturális menedzsment-szakértő, fagottművész, karmester, 
zeneszerző
Director of Center for Contemporary Opera culture management professional, bassoonist, composer, 
conductor
2011. október 11. | 18:00 | 11 October 2011 | 6 PM | Szegedi Tudományegyetem | University of Szeged

heLySzínek   LOcaTiOnS:

Korzó Zeneház - 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
Szegedi Tudományegyetem | | University of Szeged 
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Kombinált átlagfogyasztás: 4,4-7,3 l/100 km, CO2-kibo csátás: 115-169 g/km.

peugeot.hu

ÚJ PEUGEOT 508

Új Peugeot 508
Az idô érték

Egy különleges alkalomra rá kell hangolódni, hogy minden pillanatát élvezni tudjuk. Az új Peugeot 
508 kivételes felszereltségével és páratlan kényelmével egyedülálló módon képes kiszakítani utasait 
a hétköznapok rohanásá ból, értékessé téve a benne eltöltött időt. A tökéletes kikapcsolódás az új 
Peugeot 508-cal kezdődik.

Látogasson el a www.facebook.com/peugeotmagyarorszag 
rajongói oldalunkra, ahol első kézből értesülhet a Peugeot hírei-
ről, újdonságairól.

Peu_508_Armel_operafuzet_195x250.indd   1 8/4/11   10:49 AM
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The Polish Institute in Budapest is located in its "Broadway" district, on the corner of Andrássy and Nagymező streets. 
With its rich programs, it greatly contributes to the vibrant cultural life of Budapest.

Polish institute
1065 Budapest, 
nagymező u. 15.www.polinst.hu

Polish Institute 3.indd   1 2011.08.10.   14:21:36
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SZEGEDI
SZABADTÉRI 20

12

Jekyll & Hyde július 6., 7., 8.
MUSICAL

Hegyen-völgyön
lakodalom július 13., 14.
NÉPTÁNC

Parasztbecsület/
Bajazzók július 27., 28.
OPERA 

Mária augusztus 3., 4.
MUSICAL

Mágnás Miska augusztus 17., 18., 
OPERETT 19., 20.
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HA KOMOLYAN SZÓRAKOZIK

KLASSZIKUS ZENE   І   SZÍNHÁZ   І   JAZZ/VILÁGZENE   І   TÁNC   І   OPERA   І   MUSICAL   І   GYEREK   І   KIÁLLÍTÁS

www.fidelio.hu

fideliohu_195x250new2.indd   1 9/2/11   11:49:54 AM
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The hotel is located in the heart of Szeged. From every 
room you can have a beautiful view to the river and to 
the city. Free WIFI Internet, children corner and 
wellness center (with sauna, Jacuzzi and massage) 
are at your  disposal. In the Café Tisza resaturant you 
can taste our new LaPlancha dishes with International 
and Hungarian tastes. 

Please ask for our offer

Stay with us and pamper yourself in 
one of thermal spas of Szeged 

Novotel Szeged ****
E-mail: h2996-sl@accor.comThe Family Friendly Hotel 

H-6721 Szeged, Maros utca 1 
Tel: (62) 562 200 

Novotel Szeged

Töltsön pár napot szállodánkban és 
kényeztesse magát a helyi 
termálfürdők egyikében

A szegedi városközponttól 8 percnyi sétára lévő
szálloda a Tisza folyó partján áll, minden szobájából 
csodálatos kilátás nyílik a folyóra. Ingyenes WIFI 
Internet, gyereksarok és wellness részleg (szauna, 
pezsgőfürdő, masszázs) áll vendégeink 
rendelkezésére. Café Tisza éttermünkben magyaros 
és nemzetközi ételekkel várjuk vendégeinket.

Kérjük keresse ajánlatunkat
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