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Se flere billeder på

/odsherred

Instruktørassistent Louise Porret 
(th.) instruerer korsangerne i at 
agere et fromt påskekor til messe 
i »Cavalleria Rusticana«.  
Foto: Mie Neel

TEATER-KONCERT: 
Til Opera i Provin-
sens teaterkoncert 
»Hvorfor er der altid 
ballade i en opera?« 
den 3. oktober er 
highlights fra fire 
operaer blendet til 
en smoothie med 
saft og kraft og 
masser af følelser. I 
aftes var der prøve.

Af Stefan Andreasen

ODSHERRED: I Mascagnis 
opera-jalousidrama »Caval-
leria Rusticana« er Santuz-
za den forsmåede hustru, 
der slås med næb og kløer 
for at forhindre, at hendes 

mand Turiddu begynder at 
dyrke sin eks-kæreste igen.

Da Odsherred-projektet 
Opera i Provinsens Kor i 
aftes holdt næstsidste prø-
ve inden teaterkoncerten 
»Hvorfor er der altid balla-
de i opera?«, der finder sted 
i Savklingens sal i Asnæs 
den 3. oktober, var Santuz-
za ikke med. Så dirigent Jo-
nas Viggo Pedersen måtte 
synge hendes stemme med 
falset-sang, da koret øvede 
den smukke »Påskehymne«. 
I den sicilianske landsby 
samles folk til påskemesse 
i kirken - ingen ænser den 
sørgende Santuzza, der står 
udenfor.

Til teaterkoncerten synges 
hendes parti af den interna-
tionalt kendte mezzosopran 
Ingeborg Børch, der tidlige-
re på mandagen var til prø-
ve på Operaen i København 
sammen med de øvrige soli-

ster,  dramatisk sopran Ran-
di Gislason og baryton Ras-
mus Ruge, begge fra Det Kgl. 
Operakor, og den unge frem-
stormende tenor Jonathan 
von Schwanenflügel, og 
med Bo Lundby Jæger som 
akkompagnatør og Louise 
Porret som instruktør-assi-
stent.

De to sidstnævnte susede 
derefter direkte til Odsher-
red-korets prøve i musik-
lokalet på Absalonskolen i 
Holbæk, hvor der for første 
gang var kostumer på man-
dag aften.

- Vi havde en fantastisk 
prøve med solisterne i Kø-
benhavn. Det bliver bare så 
godt, når vi får dem på til 
koncerten, lød det begejstret 
fra Louise Porret i pausen.

Det skal virkelig svæve
Dirigent Jonas Viggo Pe-
dersen uddelte de sidste 
instrukser til korsangerne 
inden »Påskehymnen«:

- Det skal virkelig svæve. 
Ikke noget udadvendt. Det 
skal være en jubel helt in-
defra, sagde han om jubelaf-
snittet. 

Inden den fromme hym-
ne rullede koret sig vildt ud 
i »Skålekoret« fra samme 
opera »Cavalleria Rustica-
na«:

- Drik ud, drik ud, vi tager 
en omgang mere. Vinens 
skål, vinens skål! sang koret 
for fuld udblæsning, mens 
Bo Lundby Jæger, tidligere 
chef for Det Kgl. Operakor,  
hamrede løs på det ustemte 
musiklokale-klaver.

Til teaterkoncerten udsty-
res han med et nystemt fly-
gel i Savklingens sal.

- Når I synger, at hjertet i 
os lystigt banker, må der 
godt være mere eksplosion 
på. Man skal virkelig kunne 
mærke, at hjertet banker - og 
se det i jeres øjne, lød det fra 
dirigenten og indpiskeren, 
der aftenen igennem havde 
travlt med at give de sidste 
instrukser inden general-
prøven på mandag og premi-
eren tirsdag.

Hele følelsesregistret
Teaterkoncerten består af 
øresprøde highlights fra fire 
af de mest kendte og elskede 
operaer - udover »Cavalleria 
Rusticana« er det Puccinis 
»Tosca«, Bizets »Carmen« 
og Tchaikovskys »Eugen 
Onegin« - blendet til en 
spændstig opera-smoothie, 
fyldt med saft og kraft fra 
hele følelsesregistret. Kor 
og solister er teaterinstrue-
ret af kunstnerisk leder, Er-
ling Eliasson, tidligere so-
loballet-danser på Det Kgl. 
Teater, og af Louise Porret, 
dramalærer på Odsherreds 
Gymnasium.

Undervejs vil publikum 
kunne høre Carmens »Ha-
banera«, og »Toreador-val-
sen« og »Toreadorernes 
indtogsmarch« fra samme 
opera, arien »Vissi d’arte«, 
Cavaradossis »Tårnarie« 
og »Te Deum« fra »Tosca«, 
»Påskehymnen«, »Skåle-
koret« og »Santuzzas arie« 
fra »Cavalleria Rustica-
na« - og fra Eugen Enegin 

- »Brev-arien«, »Onegins 
svar« og »Valsekoret«.

Der er for tiden 20 sangere i 
Opera i Provinsens Kor - fra 
Odsherred, Slagelse, Hol-
bæk, Roskilde og Kalund-
borg.

- Men vi kunne godt bruge 
flere, når vi skal i gang med 

vores næste projekter, siger 
Louise Porret.

En opera-smoothie fyldt med følelser

Dirigent Jonas Viggo Pedersen går forrest og viser vejen - for fuld ud-
blæsning.

På Operaen i København blev solisterne samme dag instrueret af Er-
ling Eliasson (tv.) - her Rasmus Ruge og Ingeborg Børch.  Privatfoto

»Det skal virkelig 
svæve. Ikke noget 
udadvendt. Det skal 
være en jubel helt 
indefra.

Jonas Viggo Pedersen,  
dirigent, 

Opera i Provinsen


