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Opera Tosca v Veroni in Vicenza
Tosca je opero delo skladatelja Giacoma Puccinija. Krstna predstava je bila v rimskem gledališču Teatro Costanzi 14. januarja
1900.
Vsebina
Zgodba se dogaja v nemirnih junijskih dneh leta 1800 v Rimu. Napoleon je prodiral vedno globlje v severno Italijo in privrženci
idealov francoske revolucije - med njimi tudi aristokrati - so ga nestrpno pričakovali. Oblasti so močno pritegnile vajeti, da so
jih krotile. Polnile so ječe, vsak dan so meščani večnega mesta slišali za nove smrtne obsodbe. Nad Rimom je plavala senca
zloglasnega policijskega šefa Scarpie, ki je razpredel široko mrežo svojih zaupnikov ...
I. dejanje
Državni jetnik Angelotti je ušel iz ječe Angelskega gradu in se pred policijo skrije v cerkvi Sv. Andreja. Njegova sestra Attavanti
mu je namreč skrila ključ pred kipom Matere božje in obleko v tamkajšnji kapeli. V tej cerkvi slika portret svetnice slikar
Cavaradossi, ki je zaljubljen v znamenito pevko Florio Tosco. Angelotti stopi pred Cavaradossija in ga prosi, naj mu pomaga pri
begu. V tem trenutku v cerkev pride Tosca in Angelotti se ponovno skrije. Tosco popade ljubosumje, ko ugotovi, da je
svetnica na portretu podobna Attavabtijevi, a slikar jo tolaži in zavrne njen sum. Strel iz topa na Angelskem gradu pa oznani,
da so odkrili Angelottijev pobeg in Cavaradossi pohiti s prijateljem, da bi ga skril v vodnjaku v svojem vrtu. Žal pa jima sledi
zloglasni Scarpia, ki vstopi v cerkev s svojim biričem. S pahljačo Attavantijeve, ki jo najde v cerkvi, poskuša iz ljubosumne
Tosce izmamiti skrivnost, kam se je skril Angelotti. Razburjena Tosca odhiti v Cavaradossijevo vilo, kamor ji sledi tajna policija.

II. dejanje
Tosca nastopi z novo kantato pred kraljico. Scarpia pa jo po koncertu povabi k sebi v palačo Farnese, kjer pričakuje poročilo
svoje tajne policije. Spoletta mu sporoči, da so v vili zajeli samo slikarja. Cavaradossi ne prizna krivde. V tem trenutku prihiti
Tosca, Scapia pa veli Cavaradossija odpeljati v sosednjo mučilnico, ta pa kljub mukam noče priznati. Tosca ne zdrži mučenja in
izda kje je skrit Angelotti. Ob novici, da je pri Marengu zmagal Napoleon, republikanec Caravadossi slavi zmago, Scarpia pa
izreče nad tekmecem smrtno obsodbo. Obupana Tosca ga prosi za milost, a Scarpia v zameno zahteva, da se mu vda. Tosca
privoli, a ko Scarpia napiše zanjo in za Cavaradossija prepustnico in se ji nato pohlepno približa, ga Tosca nepričakovano
zabode.
III. dejanje
Na dvorišču Angelskega gradu, ob jutranji zarji, piše Cavaradossi poslovilno pismo svoji ljubici. A tedaj prihiti Tosca in mu
izpove, kako se je zgodilo a Scarpio, ki ki da je ob podpisu prepustnice zapovedal naj slikarja le navidez ustrelijo. Oba
verjameta v to in sanjata o prihodnji skupni sreči. Tosca ga tudi pouči, kako naj se po strelu potaji in počaka, da vojaki
odidejo, nato pa bosta pobegnila. Medtem že pride Spoletta izvršiti kazen in Cavaradossi stopi pred njega poln upanja. Strel
poči in Cavaradossi pade natanko tako, kot ga je Tosca poučila. Ko Spoletta odide, ga Tosca pokliče, a kmalu spozna, da jo je
zločinski Scapia prevaral in da je njen Mario mrtev. Medtem so že našli mrtvega Scarpio in Spoletta prihiti nazaj ujeti morilko.
Tosca pa si rajši sodi sama in skoči z obzidja Angelskega gradu.

Predviden program izleta
Odhod v dopoldanskih urah iz Ljubljane. Vožnja do Vicenze. Sprehodili se bomo po mestu, ki ga je zaznamoval Andrea
Palladio in mestu pustil klasicističen pečat. 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 Tosca. Pol ure po koncu predstave bo sledila vožnja proti domu.
Prihod je predviden v jutranjih urah naslednjega dne.

Cenik
Št. plačanih oseb/Cena na osebo v €
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35

67,00

69,00

77,00

Cena vključuje





prevoz s turističnim avtobusom,
zunanje oglede po programu,
vstopnino za ogled opere Tosca, sektor F in C, neoštevilčene stopnice,
turistično vodenje izleta, organizacijo ter ddv.

Možna doplačila za vstopnico
63,00 € za vstopnico - oštevilčene stopnice,
83,00 € za vstopnico - oštevilčene središčne stopnice.

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.

Kupljena vstopnica je nepovratna.

Glede sektorja F in C ter ostalih vstopnic se pozanimajte v turistični poslovalnici v Ljubljani

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.

Odstopnina znaša 5,00 €.
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 ). Potnik mora Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved in
priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic). Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Če
potnik iz skupine ali celotna skupina potovanja ne začnejo na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega niso odpovedali, nimajo pravice do uveljavljanja vračila vplačila na
podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in je odgovoren za vso
povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka izleta, kakor
tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

