
Möt Operan 
Välkomna till Bakfickan  

30  minuter innan utsändningen. 
Efraim Laksman bjuder på 

intressant bakgrundsinformation 

om  kvällens operaföreställning. 
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Akt 1 

Det stormar. Jagad av fiender söker 

Siegmund skydd i en okänd krigares 

hus, där han faller ihop vid härden. 

Kvinnan i huset, Sieglinde, hittar ho-

nom där och ger honom att dricka. 

Snart anländer Sieglindes make Hun-

ding och frågar misstänksamt vem 

främlingen är. Siegmund kallar sig 

”Vevåld” och berättar om sitt olyckliga 

liv som ensam fredlös. Hunding avslö-

jar att han själv är en av Siegmunds 

förföljare. Enligt gästfrihetens lag ger 

han Siegmund husrum över natten, 

men nästa dag ska de kämpa på liv 

och död. När han lämnats ensam ro-

par Siegmund på sin förlorade far som 

en gång lovat att han ska finna ett 

svärd i nödens stund. Sieglinde kom-

mer till honom efter att ha gett Hun-

ding en sömndryck. Hon berättar att 

hon själv är föräldralös och tvingats 

gifta sig med den grymme Hunding. 

Vid deras bröllop kom en enögd främ-

ling på besök (”Der Männer Sippe”). 

Han stötte ett svärd i det träd kring 

vilket huset är byggt och ingen har 

hittills lyckats rubba vapnet. Kanske är 

Siegmund svärdets rätte ägare? Sieg-

mund omfamnar henne och lovar att 

befria henne från Hunding. Dörren 

öppnas av en vårfläkt som ett  svar 

på deras nyväckta kärle (”Winterstürme 

wichen dem Wonnemond”). Sieglinde 

frågar om hans fars namn. Siegmund 

berättar att han hette ”Völse”, och  

Sieglinde inser att de båda är  

 

 

 

 

Valkyrian 
”Völsungar”,  tvillingsyskon. Siegmund 

drar ut svärdet ur trädstammen och de 

flyr jublande ut i vårnatten.  

 

Akt 2 

 

Uppe i bergen kallar gudarnas herre 

Wotan till sig sin dotter, valkyrian 

Brünnhilde, och befaller henne att 

skydda hans dödlige son Siegmund i 

striden mot Hunding. När hon har gett 

sig av anländer Fricka, Wotans gemål 

och äktenskapets gudinna. Hon är ra-

sande över tvillingparets förbjudna 

kärlek och kräver att Wotan ska strida 

för Hundings rätt. Wotan förklarar att 

endast Siegmund – en fri hjälte – kan 

rädda gudarna genom att ta tillbaka 

nibelungen Alberichs mäktiga ring från 

draken Fafner. Men Fricka är obeveklig 

och till sist tvingas Wotan gå med på 

hennes krav eftersom hela hans makt 

vilar på de fördrag han ingått. När 

Fricka har lämnat platsen återkommer 

Brünnhilde och Wotan berättar bak-

grunden till den knipa han hamnat i på 

grund av det stulna Rhenguldet och 

Alberichs förbannelse (”Als junger 

Liebe Lust mir verblich”). Sorgsen be-

faller han nu Brünnhilde att kämpa för 

Hunding istället. Siegmund vakar 

över sin utmattade älskade medan 

hon sover. Brünnhilde visar sig för 

honom och berättar att han snart 

måste följa henne till Valhall 

(”Siegmund! Sieh auf mich!”). Han 

vägrar och hotar att hellre döda 

både sig själv och Sieglinde. Rörd 

av hans kärlek bestämmer sig 

Brünnhilde för att trotsa Wotan och 

hjälpa Siegmund mot Hunding. 

Siegmund hör Hunding komma 
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och tar farväl av Sieglinde. De båda 

männen kämpar. Siegmund, som 

skyddas av Brünnhilde, ser ut att 

vinna, men då kommer Wotan till-

baka och splittrar Siegmunds svärd 

så att Hunding kan dräpa honom. 

Brünnhilde flyr tillsammans med Si-

eglinde och bär med sig det brutna 

svärdet. Den rasande Wotan dödar 

Hunding med en föraktfull gest och 

störtar iväg för att straffa den 

olydiga valkyrian. 

Akt 3 

De övriga åtta valkyriorna – 

Brünnhildes systrar – samlas på en 

bergstopp, bärande på slagna kri-

gare som de ska föra till Valhall. De 

blir förvånade när Brünnhilde kom-

mer dit med Sieglinde. Brünnhilde 

ber dem om hjälp att undfly Wotan, 

men de törs inte trotsa honom. Si-

eglinde är lamslagen av förtvivlan 

tills hon får veta att hon bär på Sieg-

munds barn. Då tar hon emot bitar-

na av det brutna svärdet från 

vBrünnhilde och flyr till skogs för att 

rädda sitt ofödda barn. När Wotan 

anländer jagar han bort de andra  

valkyriorna och dömer Brünnhilde till 

det värsta öde en valkyria kan ställas 

inför – att förvandlas till en dödlig 

k v i n na .  Fö r g ä ve s  p å p e ka r 

Brünnhilde att hon genom sin olyd-

nad försökte uppfylla hans egentliga 

önskan – att rädda Siegmund. Men 

Wotan är obeveklig i sin dom – hon 

ska försänkas i förtrollad sömn och 

ligga kvar på berget, prisgiven åt  

 

 

 

. 

förste bäste man som finner henne. 

Då framför Brünnhilde en sista öns-

kan – hon ber Wotan omge hennes 

viloplats med en mur av eld som 

endast den tappraste av hjältar kan 

genomtränga. Kanske blir Sieglindes 

son denne hjälte? Äntligen veknar 

Wotan, som trots allt älskar sin dot-

ter. Wotan kysser hennes ögon till 

sömns och tar farväl (“Leb’ wohl, du 

kühnes, herrliches Kind”). Sedan 

frambesvärjer han en magisk eld 

som omger bergstoppen. Till sist 

uttalar han en besvärjelse som gör 

elden ogenomtränglig för var och en 

som fruktar honom och hans spjut. 

 

 

Ensemble/kreativt team:. 

 

DIRIGENT                    Philippe Jordan  

PRODUCENT                Robert Lepage 

SCENOGRAFI                    Carl Fillion  

KOSTYM                  François St-Aubin  

REGI     J. Knighten Smit, Gina Lapinski  

LJUSSÄTTNING            Etienne Boucher  

KOREOGRAFI                  Laura Scozzi 

REGIASSISTENT           Neilson Vignola  

Brünnhilde           CHRISTINE GOERKE  

Sieglinde       EVA-MARIA WESTBROEK  

Fricka                         JAMIE BARTON  

Siegmund                STUART SKELTON  

Wotan                     GREER GRIMSLEY  

Hunding       GÜNTHER GROISSBÖCK 

 

Textas på svenska. 

Paus 1   18.15 - 18.50      Snittar serveras  

Paus  2    20.20 - 20.55 

     

Föreställningen  beräknas vara slut  22.15 
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9 nov kl. 19.00 

26 okt kl. 19.00 

12 okt kl. 19.00 


