
  
 
 
  

En intens thriller og en svart komedie av 
Puccini, og noen av de vakreste og mest 
krevende «pas de deux-ene" som er skapt….  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Nok en gang har Orklareiser gleden av å kunne invitere til høsttur med flotte 
opplevelser i Den Norske Opera og Ballett – også denne gangen med Arne 
Fagerholt som kunstnerisk veileder! 
Vi innleder med to korte operaer av Puccini på én kveld: en intens thriller 
og en svart komedie, og fortsetter neste kveld med en ballettklassiker 
signert koreografilegenden Sir Kenneth MacMillan.  
Passende nok, bor vi denne gang på Thon Hotel Opera! 
 

TO KORTE OPERAER AV PUCCINI PÅ ÉN KVELD 
Il Tabarro – en intens thriller 
Operaen er en bearbeidelse av La Houppelande, et melodramatisk stykke av Didier Gold, 
som Puccini så i Paris i 1912. Etter Pietro Mascagnis suksess med Cavalleria rusticana i 1890 
hadde Puccini tenkt på å skrive et sett korte, kontrasterende operaer som utfylte 
hverandre. Il tabarro ble den melodramatiske begynnelsen – en thriller og en 
familietragedie. 
 
Gianni Schicchi – en svart komedie 
Familien står også sentralt i Gianni Schicchi, men poenget med dette verket var ifølge 
komponisten selv «å få le og å få andre til å le». Inspirasjonen til Puccinis eneste komiske 
opera kom fra en passasje i Dante Alighieris Den guddommelige komedie. 
Mesteren Puccini bruker en rekke ulike musikalske uttrykk: fra raske og rytmiske i den 
komiske skildringen av den småkranglete familien, til de vakre, lange linjene i Laurettas 
berømte arie «O mio babbino caro», der hun ber sin far om å få gifte seg med kjæresten 
Rinuccio. 
 
 



  
 
 
  

MANON 
En klassiker signert koreografilegenden Sir Kenneth MacMillan. 
 

 
Velger du kjærligheten eller et liv i velstand? Det valget står Manon overfor, i balletten 
signert koreograflegenden Sir Kenneth MacMillan. Her er trinn og løft til å miste pusten av, 
til musikk av Jules Massenet. Manon gjør ikke det vi forventer oss av en klassisk heltinne. I 
møte med en juvelbesatt kåpe velger hun den fremfor kjærligheten. Senere snur hun og det 
får dramatiske konsekvenser. 
Da Nasjonalballetten satte opp Manon for første gang i Norge i 2015, så en visuelt storslått 
utgave dagens lys. Operaens verksteder fornyet klassikeren med ny scenografi og nye 
kostymer.  
Nå skal Nasjonalballettens dansere og Operaorkestret igjen fortelle Manons historie, som 
blant annet byr på noen av de vakreste og mest krevende pas de deux-ene (dans for to) som 
er skapt. Musikken er en fantastisk kollasj av ulike musikkstykker av Massenet, blant annet 
hans lengtende «Elégie», som de elskendes musikalske tema. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
TURFAKTA: 
Avreise: 12. oktober 2018.  
Varighet: 3 dager 
Avreise fra: Trondheim – Melhus – Orkanger – Oppdal - Tynset 
 
Pris pr. person:  kr. 5.500,- 
Tillegg for enkeltrom:  kr.    670,- 
 
Dette inngår i prisen: Busstransport Trøndelag - Oslo t/r, 2 overnattinger på Thon Hotel 
Opera, 2 frokoster, to middager, billetter til Il Tabarro/GianninSchicci og Manon, operafaglig 
veiviser Arne Fagerholt. 
 
Til begge forestillingene har vi sikret oss de beste billetter – i midtfelt parkett! 
 

PÅMELDING SNAREST OG INNEN 10.AUGUST 
TIL ORKLAREISER 

på tlf.72 49 57 50, på www.orklareiser.no eller e-post til tore@orklareiser.no 
først til mølla……… 

 
Reiserute: 
06:30 Orkanger 
06:45 Børsa 
06:50 Buvika 
07:30 Trondheim S 
08:00  Melhus Skysstasjon 
09:00 Berkåk 
10:00 Tynset 
10:20 Alvdal 
 
Under bussturen til Oslo vil vår opera- og ballettfaglige veiviser, Arne Fagerholt, orientere 
om forestillingene, slik at du som vår gjest får en bedre opplevelse. 
 
Fredag 12102018: Il Tabarro / Gianni Schicci – Den Norske Opera Hovedscenen – kl.19:00  
Lørdag 13102018: Manon –                                  Den Norske Opera Hovedscenen – kl.19:00 
Søndag 14102018: Avreise kl.10:00   
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
  

Arne Fagerholt er utdannet ved Statens Balletthøgskole (1980–83), ble ansatt i 

Nasjonalballetten (1983) og utnevnt til solist 
(1985). Hans roller var blant annet Amor i 
Sylvia, Solan Gundersen i Flåklypaballetten, 
Sønnen i Tango Buenos Aires 1907, 
Benno/Narren i Svanesjøen og Mercutio i 
Romeo og Julie. Koreografen Kjersti Alveberg 
skapte flere verk og soli for ham på 80-tallet, 
deriblant signaturverket Spirits (1987) som 
var bestilt av Eurovisjonen og ZDF i Tyskland. 
Hans dansestil bygget på en god base i den 
klassiske balletten hvor han i sine operaår 
gjorde flere teknisk krevende unggutteroller. 
Flere moderne koreografer lot seg dessuten 
inspirere av hans fleksible kropp og store 

leddutslag. I den første tiden med Carte Blanche og i skoleårene danset han også jazzdans. 
Han var danser i Carte Blanche fra 1987 til 1992. I 1988 var han gjestedanser i det italienske 
kompaniet, Il Balletto di Venezia under ledelse av Giuseppe Carbone og Birgit Cullberg. Han 
debuterte som skuespiller ved Den Nationale Scene 1992 som Shepard i Det perfekte kysset 
av Staffan Göthe og spilte tittelrollene i Peter Pan ved Den Nationale Scene og Mowgli ved 
Riksteatret. Hans koreografiske debut var med Heartaches for Nye Carte Blanche i 1991. 
Videre har han koreografert Spelet om Heilag Olav (hvert år siden 1997), helaftensballetten 
Pinocchio for Nasjonalballetten i 1998, Jesus Christ Superstar ved Trøndelag Teater og 
Genanse og verdighet på Nationaltheatret, begge i 2000, samt flere koreografiske oppgaver 
for Statens Balletthøgskole, flere norske teaterscener og prosjekter. Han har arbeidet som 
pedagog i klassisk ballett ved Statens Balletthøgskole i lengre perioder på 1990-tallet og har 
vært gjestelærer ved flere kompanier i Norden. Fra 2001 til 2008 var han teatersjef for Carte 
Blanche i Bergen. Er fra 2011 ansatt som kulturleder i sin hjemkommune Orkdal. Arne 
Fagerholt er medlem av Norsk Kulturråd. 

Arne Fagerholt er i dag kulturleder i Orkdal kommune.  Samtidig har han også har skapt 
forestillingen Patina med 25 orkdalsdamer mellom 67 og 88 år med forestillinger i bl.a. 
Orkanger, Trøndelag Teater og Den Norske Opera i Oslo. I tillegg var Patina på turne i USA 
med flere forstillinger i Midt-Vesten.  Forestillingen er satt opp flere steder i landet med 
lokale damer, bl.a. Haugesund, Bærum, Larvik og Bergen. I 2016 skapte han 
danseteaterforestillingen «På lokalet» for Sogn og Fjordane Teater som også turnerte for 
fulle hus på Vestlandet våren 2018. Arne Fagerholt hadde sin regidebut ved Operaen i 
Kristiansund februar 2018 med musicalen Kiss Me Kate, og er i år koreograf for Elden på 
Røros. 


