
Vårregnets och Vårvindens kulturgrupp 

Välkommen till TOSCA
på Malmö Opera 

den 16 februari 2020!

En dag i Rom 
Giacomo Puccinis enormt populära opera Tosca utspelar sig under en dag i Rom år 
1800. Vi möter tre framgångsrika personer som står på tröskeln till att fullborda 
sina drömmar. Stadens mest hyllade operasångerska, den vackra Floria Tosca, ska 
sjunga på kvällens kungliga bankett. Den frisinnade adelsmannen och konstnären
Cavaradossi har just vunnit Toscas kärlek. Den fruktade polischefen Scarpia njuter 
av sin makt och sina brutala erotiska erövringar. Nästa morgon kommer alla tre att 
vara döda.

Hyllad regissör
Uppsättningen regisseras av den hyllade regissören Sofia Jupither. Hennes kärlek 
till operakonsten började när hon som 13-åring såg sin första opera och blev helt 
knockad. Operan var Tosca, och nu sätter hon själv upp den för första gången. 

Passion, religion och makt
För Sofia Jupiter handlar Tosca om tre saker: passion, religion och makt. 
Passionen, romantiken och elden finns med i både musik och handling. Religionen 
är också tydligt närvarande, även som en symbol för det katolska borgerliga 
familjelivet som en kvinna förväntas leva. Slutligen handlar operan och makt 
kontra frihet. Här finns ett visst mått av politisk revolution och anti-makt-
demonstration men det handlar också om den personliga revolten. Tosca väljer 
bort det förväntade livet. Hon väljer kärlek, inte äktenskap. 
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”Konst och kärlek fyller mitt hjärta.
           Allt annat i livet kan jag försaka.”

                                                  Floria Tosca

Giacomo Puccini var på höjden av sin skaparkraft, när han komponerade Tosca. 
Urpremiären i Rom i januari 1900 blev en dramatisk tillställning. Det politiska 
läget i Rom var lika oroligt som exakt 100 år tidigare då Tosca utspelas. Man 
fruktade sabotage och operan ansågs farlig då rykten sa att en polis skulle mördas 
på scenen. Idag är Tosca en av de stora klassikerna och spelas ständigt runt om i 
världen.

Musikaliskt ansvarig dirigent är Malmö Operas förste gästdirigent Steven Sloane.
I titelrollen alternerar armeniska Lianna Haroutounian, turkiska Simge Büyükedes 
och amerikanska Shelley Jackson, sopraner som på senare tid etablerat sig på 
världens operascener.  Malmö operas uppsättning är en riktigt stor produktion med 
massor av folk, kör och barnkör.  

Detta gäller ....

✔ Sista anmälningsdag är söndagen den 15 december 2019,  först till 
kvarn om platserna inte räcker …

✔ Anmälan ska lämnas i brevlådorna på vicevärdskontoren för Vårregnet 
resp Vårvinden.

✔ Bekräftelse på att plats reserverats lämnas senast onsdagen den 18 december 
2019

✔ Gäster kan tas med i mån av plats (en gäst per hushåll) 

✔ Anmälan är bindande och betalning ska göras i förskott senast torsdagen 
den 30 januari 2020 enligt anvisningar på bekräftelsen

✔ Beställd plats tas ej tillbaka oavsett skäl (sjukdom etc). Du får däremot 
lämna över din plats till annan medlem i föreningarna

Välkommen med Din anmälan!

För Brf Vårregnet                                     För Brf Vårvinden
Marie Björklund   Margaretha Lindelöf      Tilly Ajger

Datum Söndagen den 16 februari 2020

Tider Avfärd från Vårvädersvägen kl 15.15. 
Föreställningen börjar kl 16.00

Pris 500 kr för vuxna, 350 kr barn upp till 17 år och          
studerande oavsett ålder med CSN-kort eller Mecenatkort.
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            ANMÄLNINGSTALONG

TOSCA på Malmö Opera den 16 februari 2020

Antal platser till vuxna boende i föreningen
 

Antal platser till barn upp till 17 år och 
studerande oavsett ålder med CSN-kort 
eller Mecenatkort.

I mån av plats önskas biljett till en gäst

Om jag inte kan ta med en gäst, önskar jag
avstå från min biljett

________________________________________________________________
Namn  (texta, tack!)                                                                

________________________________________________________________  
Adress inkl antal trappor  
                                            
________________________________________________________________     
Endast för boende i Vårvinden - Lägenhetsnummer  

Telefon _________________________________________________________

E-post __________________________________________________________

Sista anmälningsdag är söndagen den 15 december 2019.
Anmälan lämnas till vicevärdskontoren för Vårregnet resp Vårvinden. 

Obs! Anmälan är bindande.

Har du förslag på kulturaktiviter som du tror kan uppskattas av de som bor i våra 
föreningar? Vi tar tacksamt emot tips! Skriv ditt/dina förslag nedan!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Datum då du lämnar 
in anmälan

_________________


