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Opera Carmen v veronski Areni 

Skladatelj Bizet je opero Carmen zložil med letoma 1873 in 1874. Znamenita zgodba o zapeljivi ciganki je ljudska drama 
nebrzdane strasti. To je zgodba o Carmen, za katero je ljubezen zgolj razvedrilo, zato nehote povzroča propad številnih 
moških. Zapelje tudi desetarja don Joséja in ga prepriča, da se zaradi ljubezni upre svojim nadrejenim. Don José se odreče 
ugledu in pridruži skupini tihotapcev, med katerimi živi tudi Carmen. Sreča je kratkotrajna, saj dekle Joséja zaradi nove 
ljubezni zapusti. Fant izgubi razum in se krvavo maščuje.  
S Carmen je Bizet ustvaril edinstveno delo. Uspelo mu je napisati realistično opero, s katero se težko kosajo tudi največje 
mojstrovine sorodnega italijanskega verizma. Dobro oblikovani značaji in tragičnost zgodbe so zelo prepričljivi, saj temeljijo 
v sami glasbi – španski ritmi in ciganska melodika zarišejo močno lokalno barvo, okolje, iz katerega Carmen izhaja in mu ne 
more ubežati, saj povsem določa njen značaj in ravnanje.  
Opera Carmen je ob premieri marca 1875 v Parizu prejela ravnodušne in hladne odzive. Mnogi so se tedaj jezili zaradi 
strastnosti prizorov, ki so veljali za drzne, drugi so spet menili, da je glasba prezahtevna. Ne glede na to so opero še istega 
leta do skladateljeve smrti uprizorili kar triintridesetkrat. Postala je ena najbolj priljubljenih oper, kar jih je bilo kdaj 
napisanih. Bizet je umrl le tri mesece po premieri. 

Vsebina 

Zgodba se odvija leta 1820 v Sevilli in njeni okolici. 

Prvo dejanje 

Trg pred tovarno cigaret v Sevilli. 

Moralesa in njegove vojake dolgočasi straža na mirnem trgu. Pride Micaëla, ki išče Joséja, svojega zaročenca in vojaka na 
dolžnosti v Sevilli. Vojaki jo predrzno ogovorijo in jo poskušajo za zabavo zadržati v svoji družbi. Micaëla jim uide. Kmalu 
pride José. Medtem v tovarni zazvoni za odmor in cigaretarice se gredo osvežit na trg. Med njimi je Carmen. Moški jo 
poželjivo opazujejo in sprašujejo, ali jih bo ljubila. Carmen jim v habaneri odgovori, da ljubi tistega moškega, ki ji ljubezni ne 
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vrača. Ko jo spodbujajo, naj vendarle izbere ljubimca, vrže rožo pred Joséja. José obstane kot uročen. Iz sanjarjenja ga 
povleče Micaëla, ki mu izroči pismo in pritisne materin poljub. Joséja zajame domotožje. Čim Micaëla odide, zasliši krike iz 
tovarne. Ženske pritečejo na trg. José in njegov poveljnik Zuniga izvesta, da se je Carmen stepla. Zuniga skuša izprašati 
Carmen, vendar se ta ne meni zanj in zgolj posmehljivo prepeva. Zuniga ukaže Joséju, naj jo aretira in pospremi v zapor. 
Vendar Carmen s svojo segidiljo kaj hitro zapelje Joséja in ga napelje na to, da jo izpusti. Vojaki zdaj primejo Joséja, ker je 
Carmen omogočil, da je ušla. 

Drugo dejanje 

Večer v gostilni Lillasa Pastie. 

Carmen in njeni prijateljici Frasquita in Mercedes pojejo in plešejo. Zuniga skuša zapeljati Carmen, vendar je v njenih mislih 
José, ki je bil zaradi nje zaprt cel mesec. V gostilno stopi sloviti bikoborec Escamillo. Družba ga glasno pozdravi. Escamillo v 
zahvalo zapoje pesem in svoje čare preizkuša na poželjivi Carmen, ki pa ga lahkotno zavrne. Tihotapca Dancairo in 
Remendado razpravljata s Carmen in njenimi prijateljicami o svojih načrtih. Vendar Carmen ne odide z njimi; čaka Joséja. Ta 
prepevaje naposled prispe in ostane sam s Carmen. Carmen ga sprva izziva z zgodbami o svojem plesu, nato pa ga začne 
zapeljevati. Njeno pesem prekinejo trobente, ki kličejo vojake v vojašnico. José bi moral oditi, a je Carmen razjarjena, ker jo 
hoče pustiti samo in ubogati vojaški ukaz. José ji zagotavlja, da ji je resnično vdan; zapoje arijo z rožo. Carmen zahteva, naj ji 
vdanost dokaže s tem, da se pridruži tihotapcem in zbeži skupaj z njo. José jo zavrne in želi oditi, vendar ga preseneti 
Zuniga. Zuniga in njegov poveljnik sta pripravljena za boj s tihotapci, vendar ju cigani hitro razorožijo in odpeljejo. José nima 
več izbire – cigani so ga postavili na njihovo stran; zdaj mora zbežati s Carmen. 

Tretje dejanje 

Kamnita soteska. 

Tihotapci štejejo svoj izkupiček. Med njimi je tudi José, ki ga Carmen ne ljubi več, saj je dojela, da ji ni kos. Zdaj želi omrežiti 
Escamilla. Carmen, Frasquita in Mercedes prerokujejo usodo iz kart. Karte napovejo Frasquiti in Mercedes ljubezen in 
bogastvo, Carmen pa smrt. Tihotapci medtem načrtujejo nove podvige. V bližini se je znašla Micaëla, ki išče Joséja. K 
tihotapski družbi pride tudi Escamillo; Micaëla se skrije. Escamillo zaupa Joséju, da je zaljubljen v Carmen, in mu pove 
zgodbo o Carmen in nekem vojaku, ne da bi se zavedal, da je ta vojak prav José. Med tekmecema se razvname spopad, ki ga 
še pravočasno prekinejo tihotapci. Escamillo povabi tihotapce in Carmen na bikoborbo in odide. Zdaj se Micaëla pokaže 
Joséju in mu posreduje materino željo, naj jo čim prej obišče. Sprva José noče proč od Carmen, popusti šele, ko mu Micaëla 
pove, da je mati na smrtni postelji. Preden odide, se José zaobljubi, da se bo vrnil k Carmen. V daljavi se še sliši Escamillov 
glas, ki Carmen povsem prevzame in razbesni Joséja. 

Četrto dejanje 

Trg pred areno v Sevilli. 
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Množica prihaja na bikoborbo in pozdravlja kvadriljo. Množica pozdravi tudi Escamilla in Carmen, ki v duetu poveličujeta 
slavo in ljubezen. Carmen doda, da še nikoli ni ljubila tako močno kot zdaj. Frasquita opozori Carmen, da je v množici skrit 
besni José. Ves obupan, jo José ustavi, preden vstopi v areno, in še zadnjič, skoraj blazen od ljubosumja, terja od nje ljubezni 
in zvestobe. Pri tem vztraja, tudi ko mu Carmen odločno zabrusi, da ga ne ljubi. José se komaj zadržuje, in ko Carmen 
zaničljivo vrže vanj prstan, ki ji ga je nekoč podaril v dokaz ljubezni, ji zarine nož v srce. Carmen izdihne v trenutku, ko iz 
arene zadoni hrušč ob Escamillovi zmagi. Gledalci, ki jih je bikoborba razvnela, pritečejo iz arene in José pred vsemi 
prizna: »Jaz sem jo umoril. Ah, Carmen! Moja ljubljena Carmen!« 

Predviden program izleta 

Odhod v dopoldanskih urah, predvidoma ob 10.00 uri iz Ljubljane. Sledila bo vožnja do Verone. Med sprehodom po mestu 
bomo videli areno - amfiteater, najelegantnejšo ulico Via Mazzini, najimenitnejši trg Piazza delle Erbe, meščanske hiše in 
številne cerkve. Po ogledu bo prosto za samostojne oglede ali pa za posedanje na uličicah pred številnimi kavarnami. V 
večernih urah (predvidoma ob 20.45 uri) se bo začela operna predstava Carmen. Pol ure po koncu predstave bo sledila 
vožnja proti domu. Prihod je predviden za jutranje ure naslednjega dne.  

Cenik 
Št. plačanih oseb/Cena na osebo v € 

45 40 35 30 

61,00 65,00 70,00 76,00 

Cena vključuje 
 

 prevoz s turističnim avtobusom, 

 zunanje oglede po programu, 

 vstopnico za ogled opere Carmen, sektor E in D - to so neoštevilčene stopnice, 

 turistično vodenje izleta, organizacijo ter ddv.  

 

 

 



 

 

 

Opombe k izvedbi 
 

 Za potovanje potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru dežja, ker opera v tem primeru odpade. V primeru, da je opera zaradi dežja 
prekinjena med izvedbo, potnik ni upravičen do vračila denarja. Hvala za razumevanje. 

 Priporočamo, da vzamete blazinico ali podobna sedala na kateri boste sedeli med ogledom opere, saj so za sedišča predvidene 
betonske stopnice. 

 Vstopnice vam razdeli vodnik pred pričetkom predstave. 

 Glede sektorja E in D se pozanimajte v turistični poslovalnici.  

 Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in izlete so sestavni del programa. Dobite jih v naših turističnih poslovalnicah ali na 
spletni strani www.alpetour.si. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi 
glede na lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  

 
Zakaj z nami 
 

 kakovostno storitev, dobro izveden izlet in varno ter udobno vožnjo nam predpisuje standard ISO 9001:2008, 

 storitev prevoza potnikov, organizacijo izletov in potovanj ter posredovanje počitnic izvajamo že od leta 1947,  

 posodabljamo vozni park ter skrbimo za redno tehnično vzdrževanje vozil in mesečne preventivne preglede, 
 
 
Odstopnina 
 

 Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem 
ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči posameznik ali celotna 
skupina. 

 Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). Alpetour v tem 
primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Potnik mora Alpetour PA posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, 
ko je nastal eden od vzrokov za odpoved. 

 Odstopnina Adriatic Slovenica znaša 2,88 % cene aranžmaja, oz. minimalna premija je 7,46 €, če v programu ni drugače določeno. 
(Priloga: Klavzula za zavarovanje stroška odpovedi). 

 Če potnik ob odpovedi predloži dokument, da se ne more udeležiti potovanja (vojaški vpoklic, zdravniško potrdilo ...), ni pa položil 
odstopnine, Alpetour PA zadrži povračilo za odpoved potovanja, kot to določa 8. točka teh splošnih pogojev. 
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