
  
 

Invitasjon 
til Operaen Turandot på  

Gran Teatre del Liceu 
 i Barcelona 
24 Oktober 

 

Turandot er en opera i tre akter av den italienske komponisten Giacomo Puccini, og 

dessverre hans siste. Librettoen (teksten) er basert på komedien Turando av Carlo Gozzi fra 

1762. Denne historien har igjen hentet sitt motiv fra eventyrsamlingen Tusen og en dag. 

Navnet Turandot er persisk og betyr «Turans datter». Turan, som igjen betyr «Turs land» er 

en region i det gamle Perserriket. 

Puccini rakk ikke selv å fullføre operaen før han døde (i 1924), men den ble fullført av hans 

elev Franco Alfano etter Puccinis skisser. Handlingen foregår i Kina (Beijing). Operaen ble 

uroppført i La Scala-operaen i Milano 25. april 1926. 

Kjente arier: Nessum Dorma, Tu che di gel sei cinta, Non Piangiere, Liû, Del primo 

Pianto.Svenske Lise Lindström alternerer med Iréne Theorin i hovedrollen som Turandot. 

Det er anskaffet 21 billetter til forestilling kl 20:00 den 24. oktober som selges til Nimroser og 

medlemmer av venneforeninger, på basis «first come, first served» Billettene koster €152. 

Gran Teatre del Liceu, en enestående teaterbygning, er beliggende på øvre del av La Rambla. 

Som overnattingssted anbefales meget sentralt beliggende Hotel Catalonia Avinyó, Avinyó 16, 
08002, Barcelona, tel +34 93 270 21 70. (her bodde Nimrosene ved forrige operabesøk, kort 

vei til Rambla og Teateret og beliggende på dørstokken til det Gotiske kvarteret). 

 

Tiden for forestillingen gjør det en smule vanskelig med felles middag, både før og etter, 

derfor overlates dette til de enkelte i egen regi. Men skulle der fremkomme ønsker om en sen 

spansk middag, kan vel det også ordnes..... 

 

Dagen etter, den 25. oktober kan fordelaktig brukes til en guidet vandring i Barcelonas 

Gotiske Kvarter. Si fra ved påmelding om dette skulle være av interesse. 

 

Send påmelding til steinar.hamar@orange.fr, evt til 0468 630908, så kan vi enes om 

betalingsopplegg senere. Husk «först till kvarnen........» 
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