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Livesändningen på biografen börjar 20:15

 Akt I 85 minuter

Paus
 Akt II 60 minuter
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L’ELISIR D’AMORE - DIGITALT PROGRAM
I det digitala programmet från Royal Opera House hittar  

du olika videor, artiklar och bilder som ger dig möjligheten  
att komma närmare inpå produktionen. Köp ett program för  
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Läs mer på www.roh.org.uk/publications
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ALICE I UNDERLANDET TISDAGEN DEN 16 DECEMBER 2014

ANDREA CHÉNIER TORSDAGEN DEN 29 JANUARI 2015

DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN TISDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2015

SVANSJÖN TISDAGEN DEN 17 MARS 2015

RISE AND FALL OF THE CITY OF MAHAGONNY ONSDAGEN DEN 1 APRIL 2015

LA FILLE MAL GARDÉE TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

LA BOHÈME ONSDAGEN DEN 10 JUNI 2015

GUILLAUME TELL SÖNDAGEN DEN 5 JULI 2015



HANDLINGEN

En by i skördetid.
AKT I

Nemorino, en troskyldig bondpojke, har alltsedan barndomen på tryggt avstånd 
beundrat den vackra och välbärgade arrendatorn Adina. Hans efterhängsna uppvaktning 
framkallar emellertid ständig irritation och ilska hos den nyckfulla unga kvinnan. 
Nemorino betraktar henne förtjust när hon sitter och läser i legenden om Tristan och 
Isolde. Blotta tanken på en dryck, som enligt berättelsen skänker “evig kärlek”, 
framkallar hos henne sådan munterhet att hon helt enkelt måste läsa högt ur boken för 
sina anställda på gården.  

När sergeanten Belcore anländer till byn för att värva rekryter till sin garnison, inleder 
han omedelbart en flirt med Adina. Nemorino blir sårad när han märker hennes 
uppenbara intresse för den fåfänge soldaten och förklarar henne sin kärlek än en gång. 
Men hon avvisar bryskt hans närmanden. Adina är ombytlig till sin natur och vill 
uppleva en ny förälskelse varje dag, något hon bestämt rekommenderar Nemorino att ta 
efter. 

Plötsligt dyker den kringresande kvacksalvaren Dulcamara upp på scenen för att sälja 
en dryck, som är lämplig mot alla sorters besvär. Nemorino får för sig att bluffmakaren i 
sitt sortiment även måste tillhandahålla Isoldes kärleksdryck. Dulcamara lyckas sälja en 
halvt urdrucken flaska bordeauxvin och berättar för ynglingen att denne om ett dygn 
kommer känna effekten av innehållet. Under den tiden kan doktorn hinna sätta sig i 
säkerhet…

Nemorino läppjar på drycken. När Adina dyker upp, låtsas han vara oberörd och helt 
förvissad om att hon inom några timmar kommer vara förälskad i honom från topp till 
tå. Hon rasar över hans ointresse och i ett anfall av sårad stolthet, lovar hon att gifta sig 
med Belcore om en vecka. Nemorino förblir dock helt likgiltig. När allt kommer 
omkring tar det ju bara ett dygn innan drycken får önskad effekt! 

En oväntad depesch tvingar emellertid Belcore att bryta upp följande dag. Adina avger 
då spontant ett löfte att gifta sig med honom samma kväll. Nemorino bönfaller Adina 
om att skjuta upp bröllopet. Det resulterar bara i att en irriterad Adina bjuder in hela byn 
till festligheterna. I ren förtvivlan bryter Nemorino samman.

Paus

AKT II

Bröllopet pågår för fullt. Dulcamara ber Adina att sjunga en välkänd duett tillsammans 
med honom om en rik gammal senator i Venedig, som försöker fria till en vacker ung 
flicka i en gondol. Till Adinas stora förtrytelse lyser Nemorino med sin frånvaro under 
festen. Gästerna följer efter paret för att bevittna deras underskrift på 
äktenskapskontraktet. Alla utom en: Dulcamara bestämmer sig för att istället slå sig ner 
och smaka på bordets delikatesser.   

När den djupt deprimerade Nemorino äntligen gör entré, erbjuder Dulcamara 
ytterligare en dos av drycken. Men den unge mannen har redan gjort av med alla sina 

ENSEMBLEN

pengar. Om Nemorino däremot ansluter sig till Belcores förband, kan han för sin lön 
köpa ännu en flaska. 

Flickorna i byn får höra ett rykte om att Nemorinos rika farbror just avlidit och 
testamenterat en förmögenhet till honom. De börjar kivas och slåss om hans 
uppmärksamhet. Nemorino, som vid det här laget är rejält berusad, inbillar sig att han 
känner av dryckens magiska egenskaper. 

Även Adina upplever att hon störs av Nemorinos nyvunna popularitet hos det täcka 
könet. När hon får reda på att han tagit värvning, i hopp om att vinna hennes hjärta, 
inser hon att hon hela tiden varit kär i Nemorino. Den sluge Dulcamara försöker få 
henne att köpa en flaska med elixiret, som kan locka Nemorino tillbaka, men Adina tror 
helt och hållet på att hon kan vinna honom åter med hjälp av sin egen 
attraktionsförmåga.

Nemorino har lagt märke till Adinas stora avund när hon sett honom umgås med 
byflickorna. Nu vet han att hon är förälskad i honom. Adina återvänder med hans 
värvningskontrakt, som hon köpt dyrt av Belcore. Äntligen kan hon bekänna sina 
innersta känslor inför Nemorino.

Belcore börjar se sig omkring efter en annan flicka och byborna står i kö för att få 
köpa Dulcamaras magiska dryck. Han påstår nu dessutom att den inte bara förmår göra 
en person oemotståndlig, utan även rik som ett troll!

 GIANNETTA KIANDRA HOWARTH 
 EN BONDFLICKA

 ADINA LUCY CROWE 
 AN RIK ARRENDATOR

 NEMORINO VITTORIO GRIGOLO 
 EN FATTIG BONDPOJKE  

 
 BELCORE LEVENTE MOLNÁR 
 EN SERGEANT

 DOKTOR DULCAMARA BRYN TERFEL 
 EN KVACKSALVARE

BÖNDER OCH BYBOR, DOKTOR DULCAMARAS MEDARBETARE

ROLLISTAN ÄR KORREKT VID TRYCKNING. ÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA.
KÖP ETT DIGITALT PROGRAM FÖR ATT SE DEN SENASTE INFORMATIONEN

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I AFTONENS ROLLISTA.


