INLEIDING BIJ GIOACCHINO ROSSINI: IL VIAGGIO A REIMS – De Nationale Opera

Chris Engeler

Nationale Opera & Ballet: 20, 22, 25, 27, 29 januari & 3, 5, 8 februari 2015
Cecilia Gasdia – Corinna | Lucia Valentini Terrani – Marchesa Melibea | Lella Cuberli – Contessa di Folleville | Katia Ricciarelli –
Madama Cortese | Edoardo Gimenez – Cavalier Belfiore | Francisco Araiza – Conte di Libenskof | Samuel Ramey – Lord Sidney |
Ruggero Raimondi – Don Profondo | Enzo Dara – Barone di Trombonok | Leo Nucci – Don Alvaro | en anderen
The Chamber Orchestra of Europe – Claudio Abbado [opname tijdens Pesaro Rossini Festival, 1984 – DG 415 498-2]
MUZIEKFRAGMENT 1:
ENSEMBLESTUK
VOOR

14 STEMMEN
A CAPPELLA

MUZIEKFRAGMENT 2:

scena XIX – Gran pezzo concertato a 14 voci [begin]
Ah! A tal colpo inaspettato,
Palpitando va il mio core...
Cruda sorte! Il tuo rigore
Troppo, oh Dio! penar mi fa.

Ach! Na dit onverwachte nieuws
bonst mijn hart van schrik en treurnis.
Lotsgodin, u bent hardvochtig
en veroorzaakt bitter leed!

scena XX – slotzang
Fra dolci e cari palpiti,
Or torno a respirar;
Farà un vivace giubilo
Quest’anima brillar.
Destino maledetto,
Non ce la puoi ficcare,
E tutti, a tuo dispetto,
Andiamo a giubilar.

Na al deze loze opwinding
komt nu mijn hart tot rust.
Een heel bijzonder kroningsfeest
brengt wonderschoon vertier.
Vermaledijde lotsgodin,
u kunt ons niet meer plagen!
Uws ondanks gaan wij allen
toch naar het kroningsfeest.

MUZIEKFRAGMENT 3:

chanson Vive Henri IV – zestiende-eeuwse lofzang [tekstdichter & componist onbekend]

MUZIEKFRAGMENT 4:

scena XXVI – na de improvisatie van Corinna over koning Charles X [fragment]
Viva il diletto
Augusto Regnator,
Ond’è l’aspetto
Forier di gioia e amor,
Che desta in petto rispetto,
E vivo ardor.
Sul verde stelo,
Fiorisca il Giglio ognor;
Lo colmi il cielo
Dell’almo suo favor.

Hij leve lang,
onze beminde vorst!
Zijn aanschijn zet
ons hart in vuur en vlam
en wekt in ons
bewondering en liefde.
Moge de Lelie
fier rijzen op haar steel!
Moge de hemel
de vorst zijn gunst betonen!

In Frankrijk wordt de periode 1789-1830 gekenmerkt door een woelige opeenvolging van staatsvormen.
MONARCHIE

Ancien Régime

1789
FRANSE REVOLUTIE
-----------------------------------------------1792
AFSCHAFFING MONARCHIE
BEGIN [EERSTE] REPUBLIEK
République française
-----------------------------------------------1799
BEËINDIGING [EERSTE] REPUBLIEK
1804
NAPOLÉON BONAPARTE kroont
zichzelf tot keizer
L’Empire français
-----------------------------------------------1814
PROCLAMATIE AFZETTING
NAPOLÉON ALS KEIZER
HERSTEL MONARCHIE

Restauration
1825

KRONING CHARLES X

1830

‘JULI-REVOLUTIE’

LOUIS XV (1774) ω Marie Leszczynska
_________________________|_______________________
|
Louis-Ferdinand (dauphin 1765) ω Marie-Josèphe de Saxe
____________________________|___________________________
|
|
|
LOUIS XVI ω MARIE-ANTOINETTE
|
|
_|____________
|
|
1754 – 1793
|
|
|
Koning tot 1792.
Eind 1792 ter dood
LOUIS-CHARLES (dauphin) |
|
veroordeeld.
|
|
1785 – 1795
Begin 1793 onthoofd
|
|
Vanaf 1793 als
op Place de la RévoLouis XVII de
|
|
lution (nu Place de la
troonpretendent
|
|
Concorde).
.
|
|
|
|
|
|
LOUIS XVIII
|
C
HARLES
X
1755 – 1824
1795: verklaart zichzelf tot
koning na overlijden van
dauphin Louis-Charles.
1814: terug naar Frankrijk en
koning tot aan zijn dood.

1757 – 1836
1814: terug naar Frankrijk als leider
van de ultraroyalisten.
1824: volgt Louis XVIII op.
1830: abdicatie na afkondiging van vier
impopulaire Ordonances, gevolgd door
de ‘Juli-Revolutie’.

Kaart van Europa na het vaststellen van landsgrenzen op het Congres van Wenen (september 1814 – juni 1815).
Waarschuwing: de karakterisering van de personages baseert zich op het operaverhaal. Het is echter mogeljk dat zij in de voorstelling een andere rol spelen...
Spa-Hotel ‘Giglio d’oro’ [Gouden Lelie] in Plombières-lesbains, hemelsbreed circa 200 km zuidoostelijk van Reims.
HOTELPERSONEEL:
MADAMA CORTESE (sopraan): uit Tirol afkomstig, getrouwd met
Franse zakenman (die in Parijs verblijft), eigenaresse van het
hotel.
MADDALENA (mezzosopraan): uit Normandië afkomstige
dienstbode in het hotel.
DON PRUDENZIO (bas): arts van de spa.
ANTONIO (bariton): hotelmanager.
ZEFIRINO (tenor): hotelbode & reisleider.
GELSOMINO (tenor): hotelbediende.

POOLSE:
MARCHESA MELIBEA
DUITSER:
BARONE DI TROMBONOK

(bas):
majoor, fanatiek liefhebber
en kenner van muziek.

ENGELSMAN:
LORD SIDNEY

(bas): kolonel,
in het geheim verliefd op
CORINNA.
FRANSEN (vormen een groepje):
CONTESSA DI FOLLEVILLE (sopraan):

modieuze, jonge
weduwe, verzot op kleding en de nieuwste mode.
MODESTINA (mezzosopraan): schuchter en verstrooid
kamermeisje van de Contessa.
DON LUIGINO (tenor):neef van de Contessa.
CAVALIER BELFIORE (tenor): jonge officier die zich
uitgeeft voor kunstschilder, en een echte Franse
rokkenjager.

(alt): adellijke
dame, weduwe van een Italiaanse
generaal die tijdens de huwelijksnacht bij een vijandelijke inval om
het leven kwam.

RUS:
CONTE DI LIBENSKOF

(tenor): generaal,
onstuimig en extreem jaloers, verliefd
op MARCHESA MELIBEA.

REIMS 

↑ PLOMBIÈRES

SPANJAARD:
DON ALVARO

(bas): adellijke admiraal, verliefd op
MARCHESA MELIBEA.

ITALIANEN (vormen een groepje):
CORINNA (sopraan): gevierde, improvise-

rende en zich daarbij op de harp begeleidende dichteres uit Rome.
DON PROFONDO (bas); wetenschapper,
liefhebber van antiquiteiten, vriend van
Corinna.
Zij reizen samen met DELIA.

GRIEKSE:
DELIA (sopraan);

jong weesmeisje, staat onder toezicht van
CORINNA, en reist samen met haar
en DON PROFONDO.

