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ESITYKSEN KESTO 

I OSA    1 tunti  3 minuuttia 

II OSA    1 tunti 25 minuuttia 

III OSA    1 tunti 7 minuuttia 

“Puhdasta	naun+ntoa!	Lopu0omat	aplodit!”	
-Frankfurter	Allgemeine	Zeitung	

“Sopranon	suoritus	on	kypsä	ja	monitahoinen,	täydellisen		
kotonaan	Wagnerin	romanDsessa	maailmassa.	Netrebkon	tulkinta		
vangitsee	Elsan	hahmon	emo+onaalisen	kehityksen	koko	kaaren.”	

- -	Opera	News	

“Jotkut	sanovat	tämän	olleen	elämänsä	paras	Lohengrin,	mu0a	tämä	näytös	
on	epäilemä0ä	myös	eräs	maailman	parhaista	oopperaesityksistä.”	

-	Die	Welt	

LOHENGRIN




TAPAHTUMAT


I NÄYTÖS


Kreivi Telramund syyttää oikeuden edessä Brabantin Elsaa nuoremman veljensä 
murhasta. Syytöksen tarkoitus on osoittaa Elsan tappaneen veljensä 
pyrkimyksenään korvata hänet kruununperijänä.


Kuningas määrää syytösten oikeellisuuden määriteltäväksi taistelun kautta; 
Teramund ja Elsan valitsema edustaja taistelevat kuolemaan saakka, ja taistelun 
tulos ratkaisee tytön syyllisyyden tai syyttömyyden. Kukaan ei suostu Elsan 
edustajaksi, mutta sitten tapahtuu ihme. Joutsenen vetämässä veneessä saapuu 
ritari, jonka tulon Elsa on nähnyt unessa. Muukalainen kukistaa Telramundin 
taistelussa, ja ilmaisee tahtonsa naida Elsa. On vain yksi ehto; tyttö ei koskaan saa 
kysyä mistä muukalainen tuli, tai mikä hänen nimensä todellisuudessa on. 


II NÄYTÖS 

Telramundin vaimo Ortrud yllytti miestään nostamaan syytteet Elsaa kohtaa alun 
perinkin. Nyt hänellä on uusi suunnitelma. Teeskennellen ystävyyttä, hän tapaa 
Elsan ja kylvää tämän sydämeen epäilyn siemenen tuntematonta ritaria kohtaan.  


Pariskunnan hääpäivänä tilanne kärjistyy. Ortrud ja Telramund syyttävät ritaria 
taikuuden käyttämisestä taistelun voittamiseksi, ja yrittävät saada Elsan 
puolelleen. Elsa pitäää yksiselitteisesti uuden aviomiehensä puolta.


III NÄYTÖS 

Jäätyään kaksin suojelijansa kanssa Elsa ei voi enää vastustaa uteliaisuuttaan, 
vaan aikoo esittää kielletyn kysymyksen. Telramund yrittää tappaa muukalaisen. 
Elsa itse ojentaa ritarille aseen, joka tuo Telramundille kohtalokkaan iskun. Ritari 
tahtoo nyt salaisuutensa paljastuvan kaikille.


Kuninkaan ja kansan edessä Lohengrin paljastaa alkuperänsä ja 
henkilöllisyytensä. Ortrud iloitsee vieraan saknkarin epäonnistuessa tehtävässään, 
mutta voiton hetki ei kestä kauaa. Rukouksensa avulla Lohengrin palauttaa 
takaisin kuolleeksi luullun Gottfriedin, Elsan kuolleeksi luullun veljen, mutta joutuu 
itse lähtemään.

ROOLEISSA


Heinrich der Vogler    GEORG ZEPPENFELD 

Lohengrin    PIOTR BECZALA


Brabantin Elsa    ANNA NETREBKO


Telramundin Firedrich    TOMASZ KONIECZNY


Ortrud    EVELYN HERLITZIUS


Kuninkaan lähetti    DEREK WELTON


Brabantin ylimykset    

TOM MARTINSEN 
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MATTHIAS HENNEBERG  
TILMANN RÖNNEBECK 

Hovipojat    

JANA HOGLFELD 

MONIKA HARNISCH 
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MASAKO FURUTA


