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Act I
Scène 1
Oroveso, het hoofd van een religieuze orde, beveelt zijn volgelingen om uit te kijken naar de 
eerste tekenen van de nieuwe maan, om vervolgens het heilige ritueel te starten waar zijn dochter 
Norma de leiding bij heeft. De groep roept hun goden op om Norma tot haat aan te zetten tegen 
de bezettingsmacht (Dell’aura tua profetica). 

Oroveso en zijn volgers gaan weg voordat Flavio en Pollione, leden van de bezettingsmacht, 
arriveren. Pollione vertrouwt Flavio toe dat hij ooit van Norma hield en twee kinderen met haar 
heeft gekregen, maar hij haar nu zat is en verliefd is geworden op haar vriend Adalgisa. Hij is 
doodsbang voor Norma’s woede als ze er ooit achterkomt, en vertelt over een droom waarin hij 
en Adalgisa worden achtervolgt door een spookverschijning die Norma’s wraak aankondigd 
(Meco all’altar di Venere). Wanneer ze stemmen horen, vertrekken de twee mannen.

Norma en haar volgers bereiding zich voor op hun ceremonie. Norma adviseert tegen oorlog 
en bidt om vrede (Casta diva) – maar ze belooft ook om een opstand te leiden als de tijd rijp is. 
Norma’s volk beveelt dat haar eerste slachtoffer Pollione wordt. Norma geeft aan haarzelf toe dat 
ze haar voormalige geliefde niet kan doden, en dat als Pollione terugkeert, ze hem zelfs zal 
verdedigen met haar leven. (Ah! bello, a me ritorna). 

Na de ceremonie uit Adalgisa haar spijt voor haar relatie met Pollione en bidt voor de kracht 
om hem te verlaten (Deh! proteggimi, o dio). Pollione vindt haar en vraagt haar om met hem weg 
te lopen (Va, crudele, al dio spietato). Adalgisa overkomt haar onzekerheid en belooft om af te zien 
van haar eed en met hem weg te lopen. 

Scène 2
Norma heeft gehoord dat Pollione terug is geroepen naar zijn vaderland, en is ongerust. Zij hoort 
iemand aankomen en vraagt haar vertrouwelinge Clotilde om haar twee kinderen te verstoppen. 

De bezoeker is Adalgisa. Zij bekent dat zij verliefd is op een man die ze bij toeval ontmoet 
heeft (Sola, furtiva, al tempio). Ze beschrijft hun regelmatige ontmoetingen en hun liefde. Norma, 
terugdenkend aan haar eigen liefdesaffaire, voelt sympathiek en gaat er akkoord mee om Adalgisa  
te verlossen van haar eed (Ah! sì, fa core e abbracciami). Zij vraagt Adalgisa om de naam van haar 
geliefde. Adalgisa noemt de naam van Pollione net wanneer hij arriveert. Norma vertelt Adalgisa 
over haar eigen relatie met Pollione en keurt hem af (Oh! di qual sei tu vittima). Pollione geeft toe 
dat hij nu verliefd is op Adalgisa en smeekt haar nogmaals om met hem weg te lopen. Adalgisa 
weigert en Norma beveelt Pollione om het huis te verlaten (Vanne, sì: mi lascia, indegno). 

Pauze

Act II
Scène 1
Norma kijkt over haar slapende kinderen, en maakt zich zorgen over hun toekomst. Ze besluit 
hen te vermoorden om hun lijden te voorkomen voordat hun afkomst openbaar wordt (Teneri, 
teneri figli). Daarentegen houdt ze te veel van ze om moord te plegen, dus in plaats daarvan 
beveelt ze Clotilde om Adalgisa op te halen. Norma adviseert Adalgisa om met Pollione te 
trouwen en de kinderen met haar mee te nemen naar zijn land, maar Adalgisa wilt proberen  
om Pollione over te halen om terug te keren naar Norma (Mira, o Norma). De vrouwen beloven 
plechtig eeuwige vriendschap (Si, fino all’ore estreme). 

Scène 2
Pollione is teruggeroepen naar zijn land. Oroveso waarschuwt zijn volgers dat een tiranniekere 
gouverneur zijn plaats mogelijk inneemt, en maakt zich zorgen over Norma’s gebrek aan 
belangstelling in de strijd van het volk. Hij dringt zijn volgers aan om geduldig te wachten, 
binnenkort zullen ze hun wraak krijgen (Ah! del Tebro al giogo indegno). 

Scène 3
Clotilde informeert Norma dat Pollione niet naar haar zal terugkeren, en van plan is om 
Adalgisa te ontvoeren. Als wraak geeft Norma haar volk het teken om de opstand te beginnen. 
Het volk zingt een woest oorlogslied (Guerra, guerra! Le galliche selve). Oroveso vraagt Norma 
waarom ze haar offeringsritueel niet heeft voltooid, waarop ze antwoordt dat het slachtoffer  
nu klaar is. Pollione wordt naar binnen gesleept – hij is in de buurt gevonden. Hij weigert om 
deel te nemen aan Oroveso’s ondervraging. Norma bereidt haar voor om Pollione te doden, 
maar komt erachter dat ze het niet kan. Zij beveelt de anderen om weg te gaan, en ze blijft 
alleen achter met haar voormalige geliefde. 

Norma biedt Pollione zijn vrijheid aan als hij Adalgisa achterlaat (In mia man alfin tu sei). 
Pollione weigert, en Norma dreigt om hem en hun kinderen te vermoorden en Adalgisa  
levend te verbranden. 

Norma roept het volk terug en kondigt aan dat het offer een schuldige priesteres zal zijn. 
Wanneer Oroveso en het volk vragen wie het is, klaagt ze niet Adalgisa aan (zoals Pollione 
verwacht), maar haarzelf (Qual cor tradisti). Oroveso leert nu pas de waarheid van zijn dochters 
situatie. Zij smeekt hem om haar kinderen te sparen en voor ze te zorgen, waarop hij met 
tegenzin mee toestemt (Deh! non volerli vittime). Norma en Pollione sterven gezamelijk. 

Synopsis

Rolverdeling
 
 OROVESO BRINDLEY SHERRATT
 EEN RELIGIEUZE LEIDER
 
 POLLIONE JOSEPH CALLEJA

 FLAVIO DAVID JUNGHOON KIM 
 POLLIONES VRIEND
 
 NORMA* SONYA YONCHEVA 
 OROVESO’S DOCHTER, EEN PRIESTERES

 ADALGISA SONIA GANASSI 
 EEN JONGE PRIESTERES
 
 CLOTILDE VLADA BOROVKO 
 NORMA’S VERTROUWELINGE

 NORMA’S KINDEREN NIAMH WORRELL
  MATTEO DI LORENZO

RELIGIEUZE AMBTENAREN, NORMA’S VOLK, SOLDATEN

*DE ROL VAN NORMA WORDT GENEREUS GESTEUND DOOR VIRGINIA SLAYMAKER

 ROLVERDELING IS CORRECT OP HET MOMENT VAN PRINTEN. DETAILS VAN LIVE OPTREDEN KUNNEN 
WORDEN GEWIJZIGD. BESTEL UW DIGITALE PROGRAMMA OM DE NIEUWSTE INFORMATIE TE BEKIJKEN


