
 

 
 
 
 
 

1. maj 2019 

 

”Mini-Carmen” på Opera Hedeland 
tirsdag den 13. august 2019 kl. 11-12 

 

I år opsættes verdens mest populære opera, Bizet’s Carmen, i Opera Hedeland 
med premiere 9. august og yderligere opførelser 16. og 17. august. Det bliver 
en spektakulær forestilling med dramatisk scenografi og flotte kostumer. 

 
”Mini-Carmen” er Opera Hedelands nyudviklede tiltag for de ældre klasser i vores 
tre samarbejdskommuners skoler. Med forestillingen byder vi børn, unge og 
lærere velkommen tilbage fra sommerferien. ”Mini-Carmen” er udviklet specielt 
til aldersgruppen fra 5. klasse og opefter. Og der er gratis adgang! 

 
28 orkestermusikere, korsangere samt hovedfigurerne fra den dramatiske 
opera er med: Don José, den forsmåede elsker; Carmen, sigøjnerpigen, som 
sætter sin frihed over alt; Escamillo, den succesombruste tyrefægter, som 
Carmen kaster sin kærlighed på i stedet for Don José og endelig Michaëla, 
der bringer bud til Don José hjemmefra om, at hans mor ligger for døden og 
hendes sidste ønske er, at han gifter sig med Michaëla. 
 
Det store musikalsk drama af 50 minutters varighed udspiller sig i scenografien 
til den ”store” Carmen og med kostumer herfra. Der vil være installeret 
tekstanlæg, så handlingen kan følge på dansk. 
 
Det er en enestående mulighed for børnene og de unge for at opleve, at 
opera er både vedkommende og spændende, og at egnen byder på klassisk 
kultur i stor skala. Vi glæder os til at byde Jer velkommen i Opera Hedeland! 

 
Inspirationsmateriale er udarbejdet om Carmen-operaens tekst og forlæg og om 
opera som kunstform. Materialet udsendes med denne indbydelse tillige med info 
om tilmelding. 

 
På gensyn den 13. august! 

 
Claus Lynge 
Operachef 
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Opera Hedeland er egnsteater støttet af Høje-Taastrup, Roskilde og Greve 
Kommuner samt Kunststyrelsen. Siden 2002 har Opera Hedeland 
præsenteret opera på det udendørs amfiteater beliggende i Hedeland 
Naturpark
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