
Tosca, Carmina Burana og L’Elisir d’Amore opføres i Masada og
Jerusalem Opera Festival i juni 2015

Masada Opera Festival afholdes mellem den 4. og 13. juni for femte år i træk med spektakulære opsætninger af “Tosca” af
Giacomo Puccini, dirigeret af den verdenskendte maestro Daniel Oren, og “Carmina Burana” af Carl Orff, dirigeret af James
Judd. Efter fire meget succesfulde produktioner i 2010, 2011, 2012 og 2014 har Masada Opera Festival fortjent sin plads i den
internationale kreds af operafestivaler under åben himmel om sommeren og er den største kulturelle begivenhed i Israel.

Masada fæstningen, der er optaget på UNESCOs verdensarvliste, tjener som baggrund for operaen, der opføres i et specielt
opbygget amfiteater og opera-landsby i ørkenlandskabet. De klare nætter i ørkenen, den kølige brise og den fantastiske udsigt
lover en uforglemmelig oplevelse for operaelskere.

Tosca bliver instrueret af Nicolas Joel, en af de mest garvede operainstruktører i verden. Maestro Daniel Oren har omhyggeligt
udvalgt et team af internationale og israelske solister, der blandt andre omfatter den bulgarske sopran Svetla Vassileva som
Tosca, den italienske tenor Fabio Sartori sammen med den argentinske tenor Gustavo Porta i rollen som Cavaradossi, den
amerikanske baryton Scott Hendricks sammen med den russiske baryton Sergei Murzaev som Scarpia, den italienske bas Carlo
Striuli som Angelotti samt de israelske operasolister Vladimir Braun, Joseph Aridan, Oded Reich, Noah Briger m.fl. Desuden
medvirker Israels operakor sammen med Moran børnekor og operaorkesteret – Israels symfoniorkester Rishon Le Zion.

Carmina Burana opføres i en ny sceneproduktion instrueret af Michal Znanieck. Solister omfatter sopranen Alla Vasilevitsky, kontratenoren
Alon Harari og den italienske baryton Enrico Maria Marabelli. Desuden medvirker Israels operakor, Ankor børnekoret og operaorkesteret –
Israels symfoniorkester Rishon Le Zikon.

Masada Opera Festival udspreder også sine vinger til Akko denne sommer med en weekend med Mozart opførelser på korsfarernes
plads. Dermed vil dette års festival foregå på to steder, der er på UNESCOs verdensarvliste. Programmet omfatter Don Giovanni, Requiem og
en opførelse for hele familien på hebræisk af Tryllefløjten.

Årets Masada Opera Festival produktion er den største og mest komplicerede, der nogensinde er afholdt i Israel og vil involvere
2.500 mennesker udover de 700 optrædende og operationelle medarbejdere.



Jerusalem Opera Festival, er en ny årligt tilbagevendende begivenhed, der afholdes lige uden for Jerusalems gamle bymure mellem den
24. og den 27. juni, 2015. Her opfører Israels Opera den populære operakomedie L’elisir d’amore (Elskovsdrikken) af den italienske
komponist fra 1800-tallet, Gaetano Donizetti. Desuden afholdes flere koncerter forskellige steder i Jerusalem, blandt andet i Museum for
Italiensk Jødisk Kunst, Museum for Bibelske Lande, Israels Museum og andre auditorier. Programmet omfatter liturgisk musik, vokalmusik,
kammermusik og særlige koncerter for børn.

L’Elisir d’Amore opføres af en stjerneregn af internationale sangere som den rumænske tenor Stephan Pop som Nemorino, den italienske
baryton Riccardo Navarro som Belcore og den italienske buffo Bruno de Simone som Dulcamara. Den italienske sopran Alla Vasilevitsky
sunger Adinas parti. Meastro Frederic Chaslin, musikdirektør for Jerusalems Symfoniorkester, dirigerer Israels Operakor og Jerusalem
Symfoniorkesteret IBA.

Sultan's Pool i Jerusalem er en af de mest udsøgte rammer for en udendørs operaforestilling. Den israelske operaopsætning af Donizettis
charmerende fortælling fremkalder Israel, som det var i 1940'erne.  Produktionen, der er skabt af den kendte israelske instruktør Omri Nitzan
og designeren Ruth Dar, foregår i fordums tid i Israel med høstakke og solsikker, der fylder scenen med deres vidunderlige duft og charme.
Det er en levende produktion, der bringer Donizettis magi til Jerusalems gamle mure.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


