
Göteborgs OperaDuo 
 
Med vår kombination av sång och harpa utforskar vi operans 
många uttrycksmöjligheter i ett intimt format. I våra program vill vi 
lyfta fram kvinnans roll i tiden och musiken. 
Bland våra program finns ”Älskade Kvinna!” med ytterligare 
italienska kvinnoporträtt ur operans värld.  
Vi samarbetar även med tonsättare av ny musik, såsom Tony 
Blomdahl, bland annat i den barnoperan ”Lajka – rymdhunden” för 
sopran, harpa och liveelektronik samt i vårt kommande requiem 
”No More Peace” för sopran, harpa och liveelektronik. Från Norge 
har vi fått musik av bland annat Yngve Slettholm, som ska 
framföras i ett program med nyskriven musik längre fram i år. 
Som duo turnerar vi även med vår barnföreställning ”Harpetussa-
prinsessan vinden och månen”. 
 
För mer information om spelplan och våra olika program, följ oss på 
www.opera.just.nu 
 
Åsa Nordgren 
Sopran med operaexamen från Teaterhögskolan i Göteborg. 
Sjunger vid olika teatrar, operor och konserthus i Sverige, Norge 
och Danmark. Bland rollerna finns bland annat Lucia i Lucia di 
Lammermoor och Carlotta i Phantom of the Opera. 
 
Kontakt: 0761-866029, asasoprano@gmail.com 
www.opera.just.nu 

 
Veronika Halten 
Harpist med masterexamen från Swedish National Orchestra 
Academy i Göteborg och musikerexamen från Musikhögskolan i 
Oslo. Spelar på olika teatrar, operor och konserthus i Sverige och 
Norge. 
 
Kontakt: 0709-744714, avh@harpediemproductions.com 
www.harpediemproductions.com 

 

 
 

 
 

         Göteborgs OperaDuo 
                               Kärlek & Puccini 
 
 
 



Giacomo Antonio Domenico Michele Secundo Maria Puccini 
 
Född 22 december 1858 i Lucca, Toscana, död 29 november 1924 i 
Bryssel, Belgien. 
 
 
Många är de kvinnor som behandlats i hans operor och här får vi 
möta några av dem. 
 
 
Kameliadamen ligger till grund för La Rondine, där Magda, precis 
som Violetta i Verdis La Traviata, flyr staden och det gamla livet 
som hålldam, bara för att senare tvingas överge sin nyfunna kärlek 
och lycka, då det förflutna bankar på dörren. 
Musetta är stark och självständig, men även hon är utlämnad till 
mäns välvilja i glädjekvarteren i Paris. 
Floria Tosca är en stolt och egensinnig sopran, men hennes skönhet 
gör henne till ett offer för den grymme Scarpias lustar. 
Den unga Manon Lescaut finner sin kärlek och försöker lämna sitt 
tidigare liv som älskarinna åt en äldre man, men det går inte riktigt 
som hon tänkt sig. 
 
 
 
Den lilla Geishan Cio-cio San gifter sig med sin Pinkerton och 
konverterar till kristendom för hans skull. Han lämnar henne för att 
åka hem till Amerika, men lovar att snart återvända till sin älskade 
lilla fjäril, sin Butterfly. Flera år senare återvänder han, med sin fru! 
Liu är tjänsteflickan som är vansinnigt förälskad i sin Prins. Hon 
följer honom överallt och går gärna i döden för hans skull. 
Angelica skickas i kloster efter att ha fött ett utomäktenskapligt 
barn. Hon klarar sig där i vetskap att hennes bror tar hand om 
hennes barn. En dag får hon veta sanningen. 
Lauretta är kär och bönfaller sin far om tillåtelse att få gifta sig. 
Annars kommer hon kasta sig i floden! 

 

                                             
 

Kärlek & Puccini 
 

Fanfar                av G. Puccini 
 
Ch’il bel sogno di Doretta (Magda)      ur La Rondine 
 
Quando m’en vo (Musetta)               ur La Bohème 
 
Vissi d’Arte (Floria Tosca)                ur Tosca 
 
In quelle trine morbide (Manon)           ur Manon Lescaut 

 
Claire de Lune                  av Claude Debussy 
 
 
Paus 
 
 
Un bel dí vedremo (Cio-Cio San)          ur Madama Butterfly 
 
Signore ascolta (Liu)                 ur Turandot 
  
Au Matin                 av Marcel Tournier 

 
Senza mamma o bimbo (Angelica)         ur Suor Angelica 
 
O mio babbino caro (Lauretta)               ur Gianni Schicchi 


