
 

 

La Traviata  
Staatsoper Unter den Linden, Berlin 
Oplev Verdi's populære opera La Traviata med Plácido Domingo 
 

  
 
Staatskapelle Berlin & Staatsopernchor 
Dirigent: Thomas Guggeis 
Musik: Giuseppe Verdi 
Libretto: Francesco Maria Piave 

Pris 5.250 kr. / medlemspris 4.995 kr. 

3-dages operarejse, den 15. – 17. Jaunar 2020 

Forventet varighed: 2 timer og 40 minutter incl. pause efter 1. Billede, 2. akt 
Operaen synges på italiensk med engleske og tyske overtekster 
 
Tilmelding senest  fredag den 18. oktober 2019. 
(hurtig tilmelding anbefales) 

Musik: Giuseppe Verdi 
Libretto: Francesco Maria Piave efter "La Dame aux camélias" (Kameliadaman) af Alexandre Dumas 
 
Om operaen 
La Traviata (italienskfor: Den faldne kvinde) er en 3 akters opera sat i musik af Giuseppe Verdi til et italiensk 
libretto af Francesco Maria Pave. Dener baseret på romanen Kameliadamen af Alexander Dumas. Operaen 
havde oprindeligt titlen Violetta efter hovedkarakteren og blev uropført på La Fenice operaen i Venedi. 
 
Piave og Verdi ønskede at følge Dumas roman i en samtidig ramme men direktionen på La Fenice 
insisterede på at operaen blev ført tilbage til 1700-tallet. Det var først i 1880-erne at komponist-  og 
libretists ønske om en "realistisk" opførelse blev realiseret. 
La Traviata er en særdels populær opera, som er blandt de store operahuses mest opførte.  
 
 
Plácido Domingo  
Kræver næppe den store præsentation, som verdenskendt, mangefacetteret kunstner. Anerkendt som en 



 

 

af de fineste og mest indflydelsesrige operasangere i operaens historie. 
Hans repertoire omfatter nu 150 roller og han har sunget mere end 4000 operaforestillinger, 
 
Rollerne: 
 
Violette Valéry  Zuzanna Marková 
Alfredo Germont Benjamin Bernheim 
Georgio Bermont Plácido Domingo 
Flora Bervoix  Natalia Skrycka 
Annina  Katharina Kammerlohrer 
Gastone  Andrés Moreno García 
Barone Douphol Adam Kutny 
Marchese D'orbigny Grigory Shkarapura 
Dottor Grenvil  Jan Martiiník 
 

 

 

Dirigent: Thomas Guggeis 
opnåede international opmærksomhed i marts 
2018, da han blev engageret til at overtage Salome 
efter Christoph von Dohnányi på Staatsoper Berlin. 
Siden starten af 2018 blev Guggeis ansat som første 
kapellmeister i Staatsoper Stuttgart, hvor han leder 
produktioner som La Bohème, Il barbiere di Siviglia, 
Madama Butterfly og Der Prinz von Homburg. Han 
har siden 2016 assisteret Daniel Barenboim, Zubin 
Mehta, Simone Young og Antonio Pappano 

 

 

Plácido Doming – en levende legende 
Verdenskendst operasanger med en betydelig 
karriere bag sig. Det er imponerende at han efter at 
have stået på scenen i 4.000 feorestillinger og i 150 
roller stadig, i en alder af 78 år, kan gøre sig 
gældende med uformindsket sanlig og scenisk 
autoritet. Hvis du har et ønske om at opleve ham 
live, skal du nok ikke vente meget længere! 

 
 
Turens kunstnere. 

 

På hele tiren vil vi få selskab af Operasanger og rektor 
for Operaakademiet i København Anne Margrethe 

Dahl og "Brobyggeren med dirigentstokken",  Frans 

Rasmussen 
kendt som dirigent og for sine musikprogrammer i TV. 
Sammen vil de give os kig ind "bag kullisserne"  i 
operanes fantastiske verden med baggrund i deres 
mangeårige virke som aktive kunstnere, bla. På Det kgl. 
Teater.  

 
 
Program for turen 

 
Onsdag den 15. Januar 2020 
 



 

 

Kl. 5.30 – 9.55 
Bussen kører efter den opsamlingsplan, som udsendes på mail straks efter tilmeldingsfristen.  
Vi byder på et rundstykke og en kop kaffe når alle er vel ankommet.  
Når vi kommer til Fredericia kl. 10.30 holder vi en 30 minutters pause til at strække benene. 
Vi fortsætter mod Berlin og holder små passende pauser undervejs. Ved middagstid byder vi på en 
sandwich. I løbet af turen vil Anne Margrethe Dahl og Fras Rasmussen fortælle om La Traviata og give et 
kig ind bag kulisserne til operaens fascinerende veredenm krydret med oplevelser fra deres 
begivenhedsrige liv med klassisk musik og – i særdeleshed – opera. 
 
Kl. 17.30. 
Vi ankommer til vores hotel Hotel Leonardo, hvor vi checker ind og tager et lille hvil. 
 
Kl. Ca. 19.00 
Vi spiser en god middag sammen på en nærliggende restaurant (inkl. prisen ekskl. drikkevarer) 
Efter middagen er aftenen fri. 
 
Torsdag den 16. Januar 
 
kl. 8.00-10 
Morgenmad på hotellet 
 
Dagen er fri til at opleve det sommerlige Berlin med dens mange spændende kvarterer, forretninger, 
cafe'er eller måske et museum på egen hånd. 
 
Du kan også tage med Koncertrejsen på bus sigtseeing i Berlin om formiddagen  
 
Vi køre fra hotellet med en dansktalende guide, som bor i Berlin og kender byen som sin egen 
bukselomme.  
 
Koncertrejsen plus – Sigtseeing I Berlin 

På denne tur vil du få et indblik i denne by's fantastiske historie, den storhed, dens fald og dens fantastiske 
genopbygning til nu at være en af Europas mest spændende, kulturelle metropoler. 
Vi har naturligvis en dansktalende guide med på turen som kender Berlin som sin egen bukselomme og 
kan fortælle et par historier du ikke finder i en hvilken som helst turist guide! 

På turen skal vi bl.a. se Berlins seværdigheder, f.eks Brandenburger Tor,Potsdammer Platz, Checkpoit 
Charlie, Alexander Platz, 17. Juni Strasse, Rigsdagen, Unter den Linden, East Side Gallery og Olympia 
Stadion. Vi skal ikke sidde I bussen hele tiden men også ud og indsnuse atmosfæren ved nogle af 
seværdighederne 

Vi er hjemme igen kl. ca. 13, så der er tid til en frokost på egen hånd og måske et lille hvil inden vi begiver 
os til Staatsoper. 

Kl. 18.30 
Vi begiver os fra hotellet til Staatsoper og ankommer I god tid inden forestillingen 
 
 
Kl. 19.00 
Traviata på Staatsoper 
 
Kl. ca. 22 
Forestillingen er slut og aftenen er fri – måske med et lille nachspiel på Hotel Leonardo  



 

 

 
Fredag den 17. januar 
 
kl. 8.00   
Morgenmad på hotellet. 
 
Kl. 9.00 
Vi checker ud fra hotellet, pakker bussen og kører mod Jylland. Vi holder et passende antal pauser 
undervejs, herunder en frokostpause til egen forplejning.' 
 
Hjemkomst mellem kl. 17 og 21 alt efter dit opsamlingssted. 
 
 
Opsamlingssteder  

- tidsplan udsendes efter tilmeldingsfristen med henblik på effektiv opsamling og kort transporttid 

 

• Skive, Folkebladet 

• Viborg, Fotorama 

• Holstebro, Skave Turistfart 

• Herning, Markedspladsen 

• Ikast, ved Føtex  

• Silkeborg, Jysk Arena 

• Fredericia, Stationen 
 
Der er pt. planlagt opsamsamling I tidsrummet kl. 5.30 – 9.55 med ankomst I Berlin kl. 17.30 
 
Hotellet 

 

Vi skal bo på det 4-stjernede Hotel Leomardo som ligger I gåafstand (få hundrede meter) fra Deutsche 
Oper 
 
På denne tre-dages Koncertrejse til Berlin den 15.-17 december 2020 får du:  

• Komplet transportløsning i 4-stjernet luxusbus til og fra dit opsamlingssted. 
• Morgenkaffe med brød og let frokost I bussen på udrejsen 
• Gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer på hele turen 
• Billetter i bedste priskategori (parket 4. -5. række) 
• Hotelovernatning på 4-stjernet hotel incl. morgenmad 
• Peter Bæk fra Koncertrejsen som vært og rejseleder på hele turen 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Peter Bæk. 
12.09.2019. 


