
Tosca, Carmina Burana og L’elisir d’amore fremføres ved
operafestivalene i Masada og Jerusalem i juni 2015

For femte året på rad arrangeres operafestivalen i Masada fra 4. til 13. juni, med spektakulære fremføringer av «Tosca» av
Giacomo Puccini, ledet av den verdensberømte dirigenten Daniel Oren, og «Carmina Burana» av Carl Orff, dirigert av James
Judd. Operafestivalen i Masada har hvert år siden 2010 arrangert svært suksessrike oppsetninger og har skaffet seg en plass i
rekken av internasjonale sommer-operaoppsetninger fremført under åpen himmel. Dette er den største kulturelle begivenheten i
Israel.

Befestningsverket i Masada, som er på UNESCOs verdensarvliste, danner bakteppe for operaen som iscenesettes i et spesielt
opphøyd amfiteater og opera-landsby på ørkenflaten. De klare ørkenkveldene, den svale brisen og den utrolige utsikten gir løfte
om en uforglemmelig opplevelse for operaelskere.

Tosca vil bli regissert av Nicolas Joel, en av verdens mest erfarne opera-regissører. Dirigent Daniel Oren har omhyggelig valgt ut
et team med internasjonale og israelske solister som inkluderer den bulgarske sopranen Svetla Vassileva som Tosca, den
italienske tenoren Fabio Sartori sammen med den argentinske tenoren Gustavo Porta i rollen som Cavaradossi, den amerikanske
barytonen Scott Hendricks sammen med den russiske barytonen Sergei Murzaev som Scarpia, den italienske bassen Carlo Striuli
som Angelotti i tillegg til bl.a. de israelske opera-solistene Vladimir Braun, Joseph Aridan, Oded Reich og Noah Briger. Dessuten
vil Israeli Opera Chorus (det israelske operakoret) opptre sammen med Moran Children Choir (Moran barnekor) og
operaorkesteret Israel Symphony Orchestra Rishon Le Zion.

Carmina Burana vil settes opp i en ny full sceneproduksjon regissert av Michal Znanieck. Solistene inkluderer sopranen Alla
Vasilevitsky, kontratenoren Alon Harari og den italienske barytonen Enrico Maria Marabelli. I tillegg deltar også Israeli Opera
Chorus (det israelske operakoret), Ankor Children’s’ Choir (Ankors barnekor) og operaorkesteret Israel Symphony Orchestra
Rishon LeZion.

Operafestivalen i Masada sprer i sommer også sine vinger til Akko for en weekend med Mozart-perler ved Crusaders
Courtyard. Dermed vil årets festival finne sted på to av UNESCOs verdensarvsteder. Programmet presenterer Don Giovanni,
Requiem og en barneoppsetning på hebraisk av Tryllefløyten.

Årets produksjon av operafestivalen i Masada er den største og mest komplekse noensinne arrangert i Israel, og vil sysselsette 2
500 personer i tillegg til de 700 deltakerne og driftsstaben.



500 personer i tillegg til de 700 deltakerne og driftsstaben.

Operafestivalen i Jerusalem, som er en ny årlig begivenhet, vil arrangeres like utenfor Jerusalems gamle bymurer fra 24. til 27. juni 2015.
Festivalen vil vise det 19. århundres italienske komponist Donizettis populære operakomedie L’elisir d’amore (The Elixir of Love) fremført av
Israeli Opera, i tillegg til et mangfold av konserter som vil foregå i flere lokaler rundt om i Jerusalem, som Museum of Italian Jewish Art, Biblical
Lands Museum, Israel Museum og andre konsertsaler. Programmene vil inkludere liturgisk musikk, vokalmusikk, kammermusikk og spesielle
konserter for barn.

L’elisir d’amore blir fremført av et stjernespekket lag med internasjonale sangere, som den rumenske tenoren Stephan Pop som Nemorino,
den italienske barytonen Riccardo Navarro som Belcore og den italienske buffo-sangeren Bruno de Simone som Dulcamara. Den israelske
sopranen Alla Vasilevitsky spiller Adina. Dirigent Frederic Chaslin og sjefsdirigenten for Jerusalem Symphony Orchestra vil dirigere Israeli
Opera Chorus (det israelske operakoret) og Jerusalem Symphony Orchestra IBA.

Sultan’s Pool i Jerusalem er en av de mest fantastiske rammene for en utendørs operaforestilling. Den israelske operaens produksjon av
Donizettis sjarmerende eventyrfortelling maner frem karakteren av Israel på 1940-talllet. Produksjonen, som er utarbeidet av den berømte
israelske regissøren Omri Nitzan og designeren Ruth Dar, finner sted i fortidens Israel og høystakker og solsikker fyller scenen med sin
bestandige aroma og sjarm. Dette er en livfull produksjon som bringer magien i Donizetti til Jerusalems antikke kjerne.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


