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En lille bog om opera Kasper Holten Hent PDF "Opera er en slags følelsernes fitnesscenter. Her kan vi træne
både vores kærlighedsmuskel og vores angstmuskel. Ligesom vi går i fitnesscentret for at træne vores fysiske
muskler, så vi er i form til at møde tilværelsen. Men det er ligesom nede i fitnesscentret: Det nytter ikke noget
at stå og kigge på maskinerne. Man skal selv gøre arbejdet." Kasper Holten er en eksperimenterende og ofte
kontroversiel instruktør og operachef. Hans bog er ikke en operaguide. Det er hans personlige fortælling om
opera: Om hvordan han selv som barn blev grebet af kunstarten; om stemmerne; om koret; om arierne; om 6

operamesterværker (Carmen, Orfeo, Figaros bryllup, Wozzeck, Valkyrien, La traviata); om de store
operahuse, hvor han har instrueret (Operaen på Holmen, Wiener Staatsoper, Royal Opera House Covent

Garden, La Scala); om instruktørens, dirigentens og scenografens rolle; om hvordan en operaopsætning bliver
til. Alt er krydret med hans egne refleksioner, anekdoter, eksempler og fotos. Playliste med 43 indspilninger

af arier, kor etc.

 

"Opera er en slags følelsernes fitnesscenter. Her kan vi træne både
vores kærlighedsmuskel og vores angstmuskel. Ligesom vi går i

fitnesscentret for at træne vores fysiske muskler, så vi er i form til at
møde tilværelsen. Men det er ligesom nede i fitnesscentret: Det

nytter ikke noget at stå og kigge på maskinerne. Man skal selv gøre
arbejdet." Kasper Holten er en eksperimenterende og ofte
kontroversiel instruktør og operachef. Hans bog er ikke en

operaguide. Det er hans personlige fortælling om opera: Om hvordan
han selv som barn blev grebet af kunstarten; om stemmerne; om

koret; om arierne; om 6 operamesterværker (Carmen, Orfeo, Figaros
bryllup, Wozzeck, Valkyrien, La traviata); om de store operahuse,
hvor han har instrueret (Operaen på Holmen, Wiener Staatsoper,
Royal Opera House Covent Garden, La Scala); om instruktørens,



dirigentens og scenografens rolle; om hvordan en operaopsætning
bliver til. Alt er krydret med hans egne refleksioner, anekdoter,

eksempler og fotos. Playliste med 43 indspilninger af arier, kor etc.
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