
En pludselig  gave til Lolland 
 
Kære musikvenner, 
 
Kom og vær med til Puccinis opera Madama Butterfly som kan opleves I Nakskov Teatersal den 5. 
november kl. 19. 
Tilbuddet kom for et par dage siden fra Helsingør Kammeroperas leder, Camilla Illeborg og for mig var der 
ingen tvivl om, at vi skulle gøre alt for at tage imod den gave, som en forestilling med de dygtige kunstnere 
betyder. 
Kammeroperaen har gæstet Lolland flere gange med forestillinger i Signe Stubs Sognegård:  Tosca, 
Pagliacci, Elskovsdrikken , Barberen i Sevilla, m.fl til stor glæde for det lollandske publikum - og for 
kunstnerne blev vi et sted, hvor de gerne kommer igen.  
På grund af Corona har vi brug for mere rummelige sted, hvor vi kan side sikkert og med tilstrækkelig 
afstand. Vi er derfor rigtig taknemmelig for at Nakskov Teatersal kan danne rammen om denne forestilling.  
 
Madama Butterfly har premiere i Helsingør Teater om en uge, den 30.10 og 1.11., hvor alt er udsolgt, og 
den 5.11. kommer operabilen så  til Nakskov, med hele scenografien, de meget smukke japanske kostumer 
og et hold på 9 sangere. Guido Paevatalu har iscenesat og instrueret kammeroperaen, ligesom han har 
instrueret alle de andre operaer vi har set her på Lolland. Samtidigt synger han også barytonrollen som den 
amerikanske konsul. Puccinis japanske tragedie er arrangeret for kammerensemble bestående af violin, 
cello, klarinet og klaver af kapelmester og pianist Leif Greibe fra Det Kgl. Kapel. Camilla Illeborg er Cio-Cio-
San/ Madama Butterfly og Niels Jørgen Riis er den amerikanske officer Pinkerton, som gifter sig med den 15 
årige geisha, for at forlade hende igen. For ham er det en flygtig eventyr, for hende dyb alvor og 
betingelsesløs kærlighed. Romantik, kærlighed, afsavn og fortvivlelse -  et musikalsk drama, som kun 
Puccini kan udtrykke det. 
Gå ikke glip af denne oplevelse! 
 
Der kan læses mere om kammeroperaen på:  www.kammeropera.dk 
 
Forestillingen varer ca. 2 ½ time, med en 15 minutters pause.  
Der overholdes alle Covid-19 restriktioner. 
Entré : kr. 225,-, medlemmer af Birket Kulturhus  kr.200,-¸ unge under 25 kr. 100,-, børn under 14 gratis  
Billetter købes på www.billetto.dk, på Mobil Pay 0212KD eller overføres til reg.nr. 0693 konto nr. 
2955640294 Husk navn og mærke OPERA. 
Evt. info på 40148196 
Arrangør:  Libuse Müller, Birket og Omegns Borgerforening/ Birket Kulturhus . 
 
En stor tak til Lolland Kommune og Brebølfonden for  støtte til forestillingen. 
 
Bedste hilsner 
 
Libuse 
 

http://www.kammeropera.dk/
http://www.billetto.dk/


 
 


