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Information, torsdag den 19. august 2021 – Anmeldelse af Valdemar Lønsted
Esbjergs Operaorkester imponerede i Verdis ”Falstaff”
Den gamle Verdis sidste mesterværk om Shakespeares tyksak og drukmås, sir John Falstaff, er en unik
operakomedie. Produktionen med Den Ny Opera i Esbjerg var begunstiget af gode stemmer og enkelte
fremragende, men det var orkesteret med operachef Lars Ole Mathiasen i spidsen, der spredte stråleglans
over løjerne.
Respekt for Den Ny Opera i Esbjerg. Kompagniet er i gang med sin anden opsætning af Richard
Wagners Nibelungens Ring (Rhinguldet, Valkyrien, Siegfried og Ragnarok), del for del hvert andet år og med
en samlet opførelse i 2026.
Presseroserne er væltet ned over de to første forestillinger. Giuseppe Verdis operakomedie Falstaff var så
hovedproduktionen under dette års operafestival med en skør handling, der befinder sig milevidt fra
Wagners mytologiske univers.
Man har dog været nødsaget til at forholde sig til COVID-19-restriktionerne, sådan som de så ud tidligere på
året. Orkesterbesætningen er blevet betragteligt reduceret, og et udmærket pigekor i 3. akt har måttet
gøre det ud for et egentligt operakor.
Det er naturligvis ærgerligt, for det frodigt besatte orkester er så at sige hovedpersonen i Falstaff;
farverigdommen svækkes, når blæserne er begrænset til halvdelen af det foreskrevne. At der mangle en
halv snes strygere i forhold til normalen, blev alligevel vendt til en fordel, for Lars Ole Mathiasen – både
operachef og kapelmester – fremtryllede gang på gang partiturets raffinerede kammermusikalske
kvaliteter, hvor strygerlyden udgør klangbunden. Det nød sangerne godt af, de kunne synge uden pres og
føle sig tilpas i den konstante udveksling mellem scene og orkestergrav.
Italieniseret Shakespeare
Falstaff blev komponeret sidst i 1880’erne af en mand, der nærmede sig 80 og havde besluttet sig for at
holde inde med at skrive musik. Komponisten og librettisten Arrigo Boito havde overtalt ham til Othello
nogle år forinden – Shakespeares tragedie om jalousi og hustrumord – og længe pressede han Verdi til at
fulende skaberværket med mere Shakespeare, den muntre modsætning, sir John Falstaff, som optræder i
flere skuespil. Boito skrev librettoen ud fra De lystige koner i Windsor, hvor Falstaff noget ensidigt
fremstilles som en pengegrisk libertiner, og for at give ham flere nuancer og mere retorisk suverænitet
medtog Boito nogle monologer fra Henrik 4.
De lystige koner er Alice Ford, Meg Page og Mrs. Quickly. Falstaff er økonomisk på spanden, og for at løse
det problem får han sendt to enslydende kærlighedsbreve til Alice og Meg. Vejen til mændenes pengepung
går gennem deres koner, mener han. Alice og Meg læser brevene for hinanden og beslutter at give den
fede ridder en lærestreg.
Mr. Ford har fået nys om Falstaffs hensigter og spinder sine egne rænker imod ham. Falstaff møder op hos
Alice men ægtemanden er ude, og det går ilde for bejleren. Han gemmer sig i en fyldt vasketøjskurv, som
konerne hælder i Themsen. Falstaff bliver straffet endnu en gang, nu af både konerne og Ford. Det sker i
Windsor Park i et skærsommernatstrylleri med alfer, trolde, hekse og godtfolk. Maskerne falder og man
forsones – til en vis grad.
Verdi kaldte Falstaff en operakomedie, og den er uden sidestykke i italiensk opera, et stykke musikteater
med høj litterær kvalitet. Ikke mindst takket være den begavede ordkunstner Boito, som beskar og lagde sit
eget til og skabte en stringent italieniseret Shakespearekomedie.

I Esbjerg valgte man at synge på dansk med danske overtekster. Det var godt ud fra det synspunkt, at
publikum bombarderes med finurlige sproglige pointer, som dermed bliver dobbelteksponeret. Men
mindre godt, fordi dansk ikke glider så kvikt og velartikuleret fra tungen som italiensk, og i Falstaff tvinges
sangerne ofte til at skulle formulere sig i et halsbrækkende tempo. Handlingen bliver ofte henlagt til
Shakespeares egen tid. I Esbjerg var den rykket frem til 1890’erne; Verdis sidste årti. Med fjerbuskprydede
damehatte, bowlere og en enkelt ascot Top Hat, og Fords hus som en kombineret modebutik og thesalon.
Very nice, men hvorfor i grunden?

Tyksak og drukmås
Det er interessant, at Verdi ønskede to sangligt og dramatisk ligeværdige barytoner som Falstaff og Ford,
komediens hovedrivaler. Den balance var ikke tilstede i Jakob Næslund Madsens iscenesættelse, forstået på
den måde, at Jesper Buhls Falstaff havde sin force i det komiske spil, mens Jens Søndergaard klart overgik
Buhl i den vokale beherskelse.
Buhl havde visse vanskeligheder ved at holde trit med det rappe orkester, men fremtoningen som tyksak,
pralhals og drukmås var udmærket. I flere af hans solomonologer kunne man have ønsket sig situationerne
skarpere aftegnet: den mesterlige monolog om æresbegrebet, det naragtige praleri af egen sexuel formåen
og den svævende vise om de skønne, slanke dage som page.
Med Fords jalousimonolog i 2. akt drejer komedien over i et mere alvorligt tonefald, faktisk en musik, der
på et tidspunkt vokser i voldsomhed, som gjaldt det den skinsyge titelperson i Othello. Jens Søndergaard
viste her pragtfuldt vokalt format, men dæmonerne var lidt for usynlige.
Falstaff er imidlertid frem for alt en sprudlende ensembleopera, med den mest kostelige scherzo musik
givet til de lystige koner plus Alices datter, Nannetta. Det var en glimrende kvartet: Phillippa Cold (Alice),
Stina Schmidt (Meg), Elenor Wiman (Quickly) og Sofie Lund (Nannetta). Det italienske sprog ville have gjort
dem endnu bedre, men der var sødme, lethed og latter i deres konspiratoriske samtaler.
Selve udførelsen af det første anslag mod Falstaff med vaskekurven forløb ikke altid tilstrækkelig tjept, Ford
og hans medsammensvorne deltog også med en vis omstændelighed, hvorfor scenen ikke blev helt
tilfredsstillende forløst som stykkets komiske klimaks.

Nannetta og hendes Fenton, som fader Ford ikke vil vide af, er for så vidt bipersoner, men de blev sunget,
som var de hovedroller. Sofie Lund (lyrisk sopran) og Jonathan Koppel (tenor) spillede og sang begge
forførende godt, hun med en brillant højde og han med en smuk lyrisk styrke; især imponerede Koppel i 3.
akts arie om den ekstatiske kærlighed, som Boito hentede fra Boccaccions novellesamling Dekameron.
David Danholt var en fortræffelig Dr. Cajus, Nannettas designerede ægtemand, en hidsig og konstant
fornærmet undermåler med en fin uddannelse. Og Falstaffs to ledsagere, Bo Kristian Jensen og Jakob Bloch
Jespersen, var gode stemmer til karikerede banditter, det pak som ridderen også muntrer sig med i Henrik 4.

Verdis kammermusik
Men vi må tilbage til orkesteret. Vist savnede man det store sus i 3. akts finale – den akt, der scenisk
lykkedes allerbedst – men det var forbløffende at høre det lille orkester bidrage med et så varieret
psykologisk aftryk og et så blodrigt temperament.
Verdis Falstaff-musik er et kludetæppe af motiver og påfund, der fletter sig ind i hinanden og knopskyder
fra sangere til orkester og tilbage igen. En boblende dramatisk kammermusik, som kulminerer i den
afsluttende morale, den grandiose fuga for alle med den tykke ridder i spidsen. Det var Lars Ole Mathiasens
store fortjeneste, at dette geniale symfoniske samspil blev bragt så overbevisende til live.
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*****
Årets store produktion på Den ny Opera i Esbjerg er Verdis muntre værk Falstaff i en veltrimmet opsætning.
Det er blevet til en underholdende smuk og velmusiceret udgave med 35 musikere i den skjulte
orkestergrav og 24 unge piger i koret. Oveni naturligvis en håndfuld gode danske sangere, for operaen
synges på dansk. Det er med til at gøre forestillingen mere spiselig og bliver til det rene teater i bedste
forstand, hvor ikke mindst herrerne har fundet den rette afvejning imellem pjank og operasang.

Iscenesættelsen er meget veldisponeret og logisk ved Jakob Næslund. Der er skabt en god balance imellem
det rene gøgl og de momenter, hvor Verdi skal træde i karakter som munter opera-komponist. Også i
denne opsætning er der en alvor gemt bag de mange løjer, og det er ikke så dumt.
Med en delikat scenografi af Signe Krogh og Camilla Bjørnvad, hvor tiden er lagt omkring det forrige
århundredeskifte med kostumer i de smukkeste mønstrerede stoffer og engelske lokaliteter, kommer vi
både på kro, i thesalon, i butik og på natlig skovtur. Det giver sangerne de bedste omgivelser. Herrerne har
styrken til at vinde over orkester, der ikke mindst i starten havde lidt for meget kraft, men balancen indtraf
hurtigt med Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen som dynamisk dirigent.
Jesper Buhl er en fortræffelig og knibsk Falstaff. En mand med glimt i øjet og så meget dramatik i kroppen,
at man næsten glemmer, at det er ”Falstaff” og ikke Shakespeares ”De muntre koner i Windsor”. Buhl
demonstrerer, næsten alt for godt, det overmod, som 95% af mandskønnet har, og det uanset om der
sidder 40 kg for meget om taljen. ”Se mig” – stråler det ud af manden, der tror, han kan få damerne til at
falde for sig og derved komme til penge. Anderledes med Jens Søndergaards mr. Ford, der ikke ligner
nogen hanrej, tværtimod! Lidt for flot! Men mr. Ford er alligevel bange for at havne som Falstaffs offer om
“eftermiddagen mellem fire og fem” og synger med stor og charmerende kraft det velfungerende musikhus
op.
Kvinderne spiller med på komedien med Phillipa Cold i spidsen som en venlig mrs. Ford. Rollen har mange
udfordringer, når hun både skal være seriøs i sin afvisning af Falstaff og samtidig spille ægtemanden et
puds. Phillipa Cold har smukke passager, når mrs. Ford folder sig ud. Også Sofie Lund som datteren, der
slipper for at indgå et arrangeret ægteskab og i stedet får sin elskede, viser, at der midt i løjerne også kan
være noget, der hedder ren kærlighed over for den udkårne Fenton, sunget fint af Jonathan Koppel.
Falstaff kan i handlingen ligne en bagatel, men er Verdis sidste opera og så forskellig fra alt andet, han
skrev. Det er befriende for en gangs skyld ikke at overvære ulykkelig kærlighed, død og udslettelse, men i
stedet en helt umoderne intrige, der slet ikke har gang på jorden i disse #metoo tider, som hver anden dag
koster en offentlig person karrieren. Sådan var det ikke i gamle dage, hverken på Shakespeare eller Verdis
tid.
Med ”Falstaff” har Den Ny Opera i Esbjerg endnu engang vist et imponerende højt niveau. Operaen var jo
midt i sin anden ”Ring”, men Coronaen stoppede sidste års ”Siegfrid”. I stedet blev årets produktion til
”Falstaff”. Det er beundringsværdigt og klogt at synge ”Falstaff” på dansk og derved give også yngre danske
stemmer mulighed for vise deres kunnen. Ærgerligt at opsætningen, der er så veldisponeret med flot
scenografi, ikke kan komme på turné – eller blot spille flere dage. Mange burde opleve denne charmerende
og muntre opera: skynd jer til Esbjerg!
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Lystige koner og gnistrende musikalitet

Anmeldelse af Bodil Wöhnert i operamagasinet Ascolta

******

Hørt efter premieren og de stående ovationer ved fremkaldelserne: ”Ham i joggingbukser var det dirigenten?
Han gjorde elles ikke meget væsen af sig”.
Man kniber sig i armen: Er jeg virkelig i Esbjerg?
Ja, den er god nok; endnu engang byder Den Ny Opera på kvalitet og nytænkning, som kan matche de
internationale operahuse. Der er lystige koner og gnistrende musikalitet for alle pengene i ”Hosebåndet” og
”Ford’s Damemagasin”!
Vi er i Musikhuset i Esbjerg, og der er premiere på Den Ny Operas nyeste opsætning: Falstaff – Verdis sidste
opera, hvor den gamle komponist gjorde som han ville, og satte musik til Shakespeares hæsblæsende og
samfundsspiddende komedie ”De lystige koner i Windsor”.
Her er ingen bel canto-arier men rap og vittig dialog understreget og kommenteret af orkestret.
Scenografien er flyttet fra Shakespeares tid til Verdis. Det virker og understreger handlingens tidløshed:
Bedsteborgere er og bliver bedsteborgere, alle lader sig narre, men kærligheden har måske en chance.
Der snakkes, pludres og intrigeres i bedste Shakespeare-stil i et rasende tempo, som Verdi ville godte sig over.
Falstaff smides i ”Tehmsen & Søn’s Finere Flodvaskeri” – dvs. på hovedet ud over scenekanten, men dukker
heldigvis op og kan ryste vandet ud af skoene i 2. akt.
Den Ny Operas Sir John Falstaff er ikke den brovtende bulderbasse, man sædvanligvis oplever, men et lille snu
menneske med store drømme.
Skøn ensemblesang
Musikalsk er operaen først og fremmest skøn ensemblesang; og sangerpræstationerne i denne opførelse er alle
gode, for slet ikke at tale om personinstruktionen. Alle fungerer i dette ensemble, som består af garvede og
minde garvede – og det er jo før set, at en debut hos Den Ny Opera kan føre til lovende karrierer, hvilket sikkert
også bliver tilfældet ved denne forestilling.
Og så er der orkesteret!
Den Ny Opera er gået i samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival – nok den bedst bevarede
kulturhemmelighed, som hver sommer giver os lejlighed til at opleve kammermusik af højeste karat.
I alt 35 musikere dernede i orkestergraven (Esbjerg Ensemble plus solister, undervisere og kammermusikere fra
Asien og Europa) leverer et sjældent hørt baggrundsspil med præcision og engagement. Det kommenterende
tonemaleri, som Verdi mestrede lige så godt som Wagner, gnistrer, og samspillet og timingen med aktørerne på
scenen er perfekt.
Så ”ham i joggingbukserne” samt instruktør og scenograf gør i høj grad væsen ud af alt, de er kommet i
nærheden af; og det var fuldt fortjent at orkesteret blev hentet op af graven til applaus.
Kort sagt endnu en kunstnerisk ensemblesejr til Den Ny Opera og alle de gode kræfter de samarbejder med.
Vi har meget at glæde os over i ”Nordens Bayreuth”, hvor operafestivalen fortsatte den næste uge med
morgensang, liederaftener, spas og løjer. Og så er der jo ikke så længe til, at næste led skal smedes i Ringen.

