
Ind i operaen
Hent bøger PDF

Maria Helleberg
Ind i operaen Maria Helleberg Hent PDF Opera er den mest komplicerede form for teater, man kan tænke sig.
Men alligevel er opera blevet folkelig. Det er populært at gå i operaen. Opera er sang og musik, men det er
også en visuel kunstart. Og repertoiret er bredt, fra det unge 1600-tals første forsøg i genren til moderne

klassikere. "Ind i Operaen" er Maria Hellebergs meget personlige bud på de nye strømninger inden for denne
kunstart: siden 50&#39;erne har operaen paradoksalt nok været det sted, hvor moderne instruktører har kastet

sig ud i de vildeste ting. Gamle komponister er blevet genopdaget, og deres værker blevet en del af
repertoiret. Vi opfører og hører denne musik på en helt ny måde. Ja, når man sammenligner med ældre

pladeindspilninger, kan man høre, at selv stemmerne har gennemgået kolossale forandringer i takt med de nye
opsætninger. "Ind i Operaen" er skrevet med kærlighed til denne kunstart og med en aldrig svigtende tillid til,

at man her kan få nogle af livets største teateroplevelser.

 

Opera er den mest komplicerede form for teater, man kan tænke sig.
Men alligevel er opera blevet folkelig. Det er populært at gå i

operaen. Opera er sang og musik, men det er også en visuel kunstart.
Og repertoiret er bredt, fra det unge 1600-tals første forsøg i genren
til moderne klassikere. "Ind i Operaen" er Maria Hellebergs meget

personlige bud på de nye strømninger inden for denne kunstart: siden
50&#39;erne har operaen paradoksalt nok været det sted, hvor
moderne instruktører har kastet sig ud i de vildeste ting. Gamle

komponister er blevet genopdaget, og deres værker blevet en del af
repertoiret. Vi opfører og hører denne musik på en helt ny måde. Ja,
når man sammenligner med ældre pladeindspilninger, kan man høre,
at selv stemmerne har gennemgået kolossale forandringer i takt med
de nye opsætninger. "Ind i Operaen" er skrevet med kærlighed til

denne kunstart og med en aldrig svigtende tillid til, at man her kan få
nogle af livets største teateroplevelser.
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