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Opera Rigoletto v Steinbruch St. Margarethen
Opera Rigoletto
Rigoletto je opera v treh dejanjih (štirih slikah) italijanskega skladatelja Giuseppeja Verdija.
Libreto je po drami Kralj se zabava francoskega pisatelja Victorja Hugoja napisal Francesco Maria Piave. Pred krstno predstavo je imel skladatelj
težave s cenzuro. Zgodba o nemoralnem kralju ni bila ustrezna, zato so bile izvedene manjše korekture, in sicer so kralja Franca I. iz Hugojeve
drame nadomestili z vojvodo iz Mantove, dvornega šaljivca Tribouleta so prekrstili v Rigoletta, Saint-Valliera v Monterona. Libretist Piave je
Hugojevo dramo preimenoval v La Maledizione (slov. Prekletstvo), cenzuri pa tudi ta naslov ni bil všeč, zato so morali opero poimenovati po
dvornem norcu. Krstna predstava je bila v beneškem Teatru La Fenice 11. marca 1851.

Vsebina
Zgodba se dogaja v šestnajstem stoletju v Mantovi in bližnji okolici.
Prvo dejanje
Prva slika
Ples v vojvodski palači.
Mladi vojvoda živi lahkomiselno in razvratno življenje. Nobena lepa ženska ni varna pred njegovim zalezovanjem. V tej grešni strasti ga še
podpihuje njegov grbasti dvorni burkež Rigoletto. Na plesni slavnosti v svoji palači pripoveduje vojvoda svojemu dvorjanu Borsi o novi

pustolovščini z mladim dekletom, ki jo že dalj časa tajno obiskuje. A zvestoba ni njegova čednost, zato se že razgleduje po novi žrtvi, lepi grofici
Ceprano. Grofa seveda kuha ljubosumje, zbadljivi dvorni norec pa se mu še roga. Vojvodi je grofičin mož napoti in Rigoletto mu kaj brž nasvetuje,
naj se ga znebi, s tem da ga zapre, izžene ali obglavi. Grof Ceprano priseže maščevanje. Ta čas vdre v dvorano še grof Monterone, ki zahteva
zadoščenja za svojo onečaščeno hčer in hoče sam govoriti z vojvodo. Toda Rigoletto tudi njega posmehljivo odpravi. Razjarjeni Monterone
prekolne norca in njegova gospoda, ki sta kriva njegove očetovske bolesti. Stražniki grofa zgrabijo in zapro, pretreseni Rigoletto pa se spomni, da
ima tudi sam hčer, ki mu je nad vse pri srcu.
Druga slika
Rigolettova hiša z vrtom.
Besede prekletstva še vedno grbavcu kot usoden opomin odzvanjajo po ušesih. Z nemirom v duši se vrača domov. Iz nočne teme stopi k njemu
razbojnik Sparafucile in mu ponudi svoje zle usluge. Ker ne ve, kaj bi z njim, ga Rigoletto odkloni, zapomni pa si njegovo ime. Doma ga sprejme
ljubeča hči Gilda, ki jo je tu ljubosumno skril pred svetom. Pri tem pa niti ne sluti, da je vojvoda dekle že izvohal in jo zapredel v svoje zanke. Pač
pa mu srčnim stiskam predana hči ne more povsem utajiti svojega nemira, zato naroči zaskrbljeni oče njeni skrbnici Giovanni, naj ima zanjo še
bolj budno odprto oko. Pred hišo se tedaj oglasi neznan šum, in Rigoletto brž pohiti gledat, kaj se dogaja. Medtem se vojvoda izmuzne skozi
odprta vrata v hišo, grbavec ne najde na vrtu nič sumljivega. Takoj nato stopi vojvoda iz svojega skrivališča, se izda Gildi za študenta, ji izpove
svojo vročo ljubezen in jo premami. Ko se s ceste oglasi nov ropot, zapusti vojvoda hišo pri zadnjih vratih. Medtem se priplazijo zakrinkani
dvorjani z grofom Cepranom, ki bi radi dekle, misleč, da je Rigolettova ljubica, ugrabili. Rigoletto se v tem času vrne, a zarotniki ga prepričajo, da
nameravajo ugrabiti Cepranovo ženo, ki stanuje v sosednji hiši. Dvorni norec jim je pri tem pripravljen še sam pomagati. Na to vdro v njegovo
lastno hišo, ugrabijo Gildo in se izgube z njo v noč. Ko sname grbavec zavezo z oči, spozna, da je pomagal lopovom ugrabiti svojo hčer.
Drugo dejanje
V vojvodski palači.
Vojvoda divja, ker so mu ponoči odpeljali ljubico. Iz besed dvorjanov kmalu izve, da je Gilda v njegovi palači in ves blažen odhiti k njej. Kmalu
zatem se kot ranjen lev privleče Rigoletto. Dvorjani se mu posmehujejo. Skrušen in zlomljen jim prizna, da je Gilda njegova hči in jih kleče prosi,
naj prizanesejo njeni nedolžnosti. Rigoletto nato spozna, da je hči v palači. Čez čas sama stopi v sobo predenj in mu vsa v solzah prizna sramoto,
ki ji je bila prizadejana. Tedaj tudi Rigoletto prekolne svojega gospoda.
Tretje dejanje
Pred bivališčem razbojnika Sparafucila ob reki Mincio.
Maščevalni Rigoletto je najel razbojnika, da bi ubil vojvodo. Ker pa ga Gilda kljub vsemu še ljubi, bi ji oče rad dokazal vojvodov brezsramni grešni
značaj in nezvestobo. Zato pregovori razbojnikovo sestro Magdaleno, naj zvabi zapeljivca v hišo. V častnika preoblečeni vojvoda stopi v
Sparafucilovo hišo in naroči sobo in vino. Magdalena se prične lepemu neznancu prilizovati in Gilda se prepriča o vojvodovi nezvestobi. Vsa
nesrečna objame očeta, ta pa jo pošlje domov. Ker se bliža neurje, želi vojvoda tu prenočil, in Sparafucile ga pospremi v gornjo sobo. Magdalena
mora skrivaj odvzeti meč, ker pa ji je tujec všeč, prosi brata, naj ga ne umori. Sparafucile, ki mora Rigolettu izročiti truplo, sklene, da bo umoril

nekoga drugega. Gilda se je, sluteč zločina, skrivoma, preoblečena v moškega. Potrka na vrata in prosi, naj jo vzamejo pod streho: Sparafucile
izkoristi položaj, za vrati jo zabode in stlači v vrečo. Opolnoči pride Rigoletto po svoj plen in zadovoljen prevzame truplo. Nato se oglasi pesem, v
kateri dvorni norec spozna vojvodov glas! Rigoletto se zave, da nosi na ramah neko drugo žrtev, odveže vrečo in z grozo najde v njej svojo lastno
umirajočo hčer. Strahotno Monteronejevo prekletstvo se je nad nesrečnim dvornim norcem do konca izpolnilo.
V operi je največji glasbeni hit arija Vojvode iz tretjega dejanja »La donna e mobile«.

Predviden program
Odhod iz Ljubljane v dopoldanskih urah in vožnja proti Gradcu. Nemško ime izvira iz slovenske besede gradec. Staro mestno jedro,
ki je vključeno na Unescov seznam, z mogočnimi mestnimi fasadami različnih obdobij skriva marsikatero zanimivost in pripoveduje
številne zgodbe. Odkrivati jih bomo začeli na Glavnem trgu z mestno hišo. Uličice nas bodo vodile do frančiškanske cerkve, deželne
hiše, mestne farne cerkve, katedrale in mimo muzejev ter pomembnih kulturnih stavb. Nikakor ne smemo pozabiti na urin stolp,
mestni simbol, ki se mogočno dviga nad starim jedrom. Na mestni grič se bomo lahko povzpeli z vzpenjačo ali dvigalom! Leto 2003
je Gradec zaznamovalo s številnimi novimi 'futurističnimi' stavbami. Ena od teh je tudi t.i. Murinsel, most - restavracija, ki povezuje
oba bregova. V tem času je nastala tudi hiša umetnosti, Kunsthaus, ki je postala zaščitni znak mesta. Hiša umetnosti gosti različne
razstave. Nekaj prostega časa. Nato bomo nadaljevali pot proti Nežiderskemu jezeru. Ob 20.30 uri ogled operne prestave
Rigoletto v Steinbruch St, Margarethen. Predstava traja približno 3 ure. Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v jutranjih
urah naslednjega dne.

Cenik
št. plačanih potnikov
Cena po osebi

45

40

35

85,00

89,00

96,00

V ceno je všteto
Avtobusni prevoz iz Ljubljane na omenjeni relaciji, vstopnica za ogled operne predstave KAT 5, turistično vodstvo, organizacija in
ddv.

Možna doplačila za vstopnice višjega cenovnega razreda
 KAT 1, 76,00 €
 KAT 2, 53,00 €
 KAT 3, 35,00 €
 KAT 4, 15,00 €
 KAT 6, 103,00 €
 KAT 7, 89,00 €
 KAT 8, 47,00 €
 KAT 9, 28,00 €
 KAT 10, 12,00 €

Opombe





Splošni pogoji Alpetour - PA d.o.o. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu.
Priporočamo vam, da se ob prijavi odločite za plačilo rizika odpovedi (odstopnino).
Na izletu potrebujete veljaven osebni dokument.
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.

