LA TRAVIATA PÅ OPERA NORDFJORD
- med regissør Arne Fagerholt som kunstnerisk vert

Det blir opera på liv og død når Verdi´s store mesterverk, La Traviata våkner til liv på Opera
Nordfjord, med Arne Fagerholt som regissør og koreograf!
Opera Nordfjord er et operaselskap på Nordfjordeid som ble opprettet i 1998. Operaen har
flere produksjoner i løpet av året. Det flotte Operahuset Nordfjord ble ferdigstilt i 2009 og gir
ensemble og publikum de beste rammer. For en distriktsopera er samarbeidet mellom
profesjonelle aktører og amatører i kor og produksjonsapparat avgjørende. I hovedrollene
møter vi sopranen Lydia Hoen Tjore som Violetta, Marius Roth Christensen som Alfredo og
Trond Halstein Moe som Germont, far til Alfredo. Operakoret er på plass i de store
festscenene – det er duket for feststemning, når kormester og dirigent Michael Pavelich leder
kor og orkester i en forrykende Brindisi!
«Opera Nordfjord lovar sitt publikum ei magisk, meiningsfull og rørande operaoppleving,
løfta fram av den vakraste operamusikken som tenkast kan… velkomen til ein ny og annleis
La Traviata».
Som vanlig på våre operaturer blir Arne Fagerholt med som Orklareisers faglige vert på turen
til Nordfjordeid, og som regissør og koreograf for forestillingen kjenner han Opera Nordfjords
oppsetning ut og inn!
Fredag 7. oktober
Til Nordfjordeid via Dombås, Lom og Stryn
Avreise fra Trondheim, Melhus og Orkanger på morgenen. Turen til Nordfjord legger vi om Dombås.
Vi tar en pause her før vi fortsetter nedover Gudbrandsdalen og vestover langs Ottadalen. Vi kommer
ned til kysten ved Stryn og følger Hornindalsvatnet til Nordfjord. Underveis vil Arne Fagerholt
orientere om stykket, og kanskje får vi noen detaljer fra prosessen fram mot ferdig forestilling. Som
både regissør og koreograf har han jo ledet den kunstneriske prosessen! Vi finner snart Nordfjord
Hotell & Spa. Her bor vi godt i to netter, hotellet har en god restaurant og en hyggelig lobbybar. Som
hotellets gjester har vi fri adgang til badehus og sauna!
Lørdag 8. oktober
I Nordfjordeid
Etter frokost er det god tid til å se seg rundt i Nordfjordeid sentrum. Her er kunstgalleri, butikker og
serveringssteder, omgitt av imponerende vestlandsnatur. Lunsj på egen hånd. Vi samles til middag
før avgang til Opera Nordfjord og oppsetningen av La Traviata!

Søndag 9. oktober
Hjemtur via Volda, Ålesund og Molde
Hjemturen legger vi gjennom Møre og Romsdal, og får hyggelige avbrekk med tre ferjekrysninger.
Turens siste middag legger vi til Valsøytunet, og regner med å være tilbake på Orkanger ca. kl.19:00
og Trondheim kl. 19:45.
TURFAKTA
Avreise: 7. oktober 2022
Varighet: 3 dager

Avreise fra: Trondheim, Melhus og Orkanger

Pris pr. person:

kr. 6.990,-

Tillegg enkeltrom:

kr.

960,-

Turprisen inkluderer: Transport i moderne turbuss i henhold til program, 2 overnattinger på
Nordfjord Hotell & Spa, 2 frokoster, 1 lunsj, 3 middager, billett på La Traviata på Opera Nordfjord
(gode plasser), alle ferje – og bomveiavgifter, og faglig vert Arne Fagerholt.

Begrenset antall plasser – «først-til-mølla» prinsippet gjelder
– og siste frist for påmelding settes til 31. mai.
La Traviata, den falne kvinnen, har versert på verdens operascener i 165 år, og er verdens mest spilte
opera. Operaen handler kort og godt om selskapsdamen Violetta Valery, og hvordan den fornemme
faren (Giorgio Germont) til hennes kjæreste (Alfredo) forsøker å presse henne til å avslutte forholdet.
Det vil skape skandale at sønnen er sammen med en selskapsdame. Violetta blir dødssyk, men alle
rekker å tilgi hverandre før hun dør.

