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 GurnemanZ René PaPe

 

 eerste GraaLridder david BuTT PhiliP

 tweede GraaLridder chaRBel maTTaR

 

 eerste JonkHeer duŠica BijeliĆ

 tweede esquire Rachel Kelly 

 derde esquire SiPho fuBeSi 

 Vierde esquire luiS gomeS  

 

 kundry/de stem Van BoVen angela denoKe

 

 amfortas geRald finley

 

 parsifaL Simon o’neill

 

 titureL RoBeRT lloyd

 

 kLinGsor willaRd w. whiTe

 

 eerste BLoemenmeisJe celine ByRne

 tweede BLoemenmeisJe KiandRa howaRTh

 derde BLoemenmeisJe anna PaTalong

 Vierde BLoemenmeisJe anna devin

 ViJfde BLoemenmeisJe ana jameS

 Zesde BLoemenmeisJe juSTina gRingyTe

GraaLridders, JonGeren en JonGens, BLoemenmeisJes

CASt

tweet uw mening over de uitvoering van vanavond voordat deze begint, 

tijdens de pauzes of na afloop met #Rohparsifal



HEt VERHAAL

acte i
Het slot van de Graal

Gurnemanz, een van de oudere leden van de mannelijke gemeenschap van de Graal, 

beveelt de jongere leden een bad voor te bereiden voor de in pijn verkerende leider 

Amfortas. Kundry rent het slot van de Graal in met balsem om de pijn van Amfortas 

te verlichten. Onderweg naar zijn bad stopt Amfortas om te rusten. Hij heeft een 

slechte nacht achter de rug maar gelooft in de voorspelling dat hij gered zal worden 

door een ‘reine dwaas die door compassie wijs zal worden’.

Gurnemanz vertelt het gezelschap hoe Amfortas gewond is geraakt en hoe hij 

de heilige speer aan zijn vijand Klingsor is kwijtgeraakt. Klingsor wilde graag door 

het broederschap van de Graal geaccepteerd worden, maar werd geweigerd door 

zijn oncontroleerbare lust. Gefrustreerd castreert hij zichzelf maar wordt nog 

steeds geweigerd.

Om wraak te nemen creëert hij een prachtige tuin waar mooie vrouwen 

wachten om de eerbare Graalridders te verleiden. Amfortas heeft geprobeerd om 

de wereld van Klingsor te vernietigen maar werd zelf verleid door een mooie 

vrouw (Kundry) en raakte zijn heilige relikwie, de speer, kwijt.

Een jonge man wordt betrapt op het doden van een zwaan en wordt door 

Gurnemanz ondervraagd. Hij weet bijna niets, niet eens zijn eigen naam, maar 

kent wel de naam van zijn moeder, Herzeleide (Hartepijn). Kundry vertelt de 

jongeman dat zijn moeder overleden is, waarna deze bedwongen moet worden 

om te voorkomen dat hij haar aanvalt.

Gurnemanz denkt dat de jongeman wel eens de ‘wijze dwaas’ van de 

voorspelling kan zijn en neemt hem mee naar de Graaldienst. De vader van 

Amfortas, titurel, beveelt zijn zoon de ceremonie te leiden, waardoor zijn kracht 

en dat van de gemeenschap hersteld wordt. Parsifal is verbaasd over wat hij ziet 

maar kan niet aan Gurnemanz uitleggen wat het betekent. Gurnemanz beveelt 

hem nors te vertrekken – hij is immers toch maar een dwaas. 

Pauze

acte ii
Het slot van klingsor

Klingsor bereidt zich voor om Parsifal te confronteren. Hij beveelt Kundry om de 

jongeman te verleiden. Aanvankelijk weigert Kundry en plaagt Klingsor met het feit 

dat hij zichzelf heeft ontmand, maar hij dwingt haar te gehoorzamen en herinnert haar 

eraan dat zij van haar lijdensweg bevrijd zal worden als er een man is die haar seksuele 

verleiding kan weerstaan. Klingsor kijkt toe terwijl de jongeman zijn wachters verslaat.

De Bloemenmeisjes rennen binnen en wanneer de jongeman verschijnt, verkleden zij 

zich, en plagen en strelen ze hem om hem te verleiden. Wanneer alles wat chaotisch 

wordt, roept een vrouw hem bij zijn vergeten naam – Parsifal. Het is Kundry in een nieuwe 

vermomming - de vrouw die Amfortas heeft verleid. De Bloemenmeisjes laten Kundry en 

Parsifal alleen achter. Kundry beschrijft de dood van de vader van Parsifal, Gamuret, en 

hoe zijn moeder hem alleen heeft opgevoed. Parsifal is ontroerd en verwijt zichzelf dat hij 

zijn moeder alleen achtergelaten heeft. Kundry troost en kust hem. Parsifal denkt opeens 

aan de pijn van Amfortas. Kundry smeekt hem om haar met zijn liefde te redden, ze heeft 

Christus bespot en moet eeuwig rond de wereld zwerven. Parsifal deinst terug: hij weet dat 

zij beiden alleen gered kunnen worden als hij haar weerstaat. Kundry roept Klingsor, die 

Parsifal aanvalt met zijn speer. Parsifal pakt de speer en het slot van Klingsor is vernietigd.  

Pauze

acte iii
Het slot van de Graal

Jaren later, ontdekt Gurnemanz Kundry die in het bos ligt. Ze smeekt hem haar in dienst 

te nemen maar Gurnemanz vertelt haar dat het broederschap van de Graal in verval is 

geraakt. Er komt een vreemde aan en Gurnemanz herkent hem als Parsifal. Parsifal 

vertelt Gurnemanz van zijn omzwervingen met de heilige speer, die hij nu terug naar het 

slot van de Graal wil nemen. Gurnemanz toont zijn blijdschap over de terugkeer van de 

speer, waarna hij de problemen van het land van de Graal aan hem verteld: Amfortas 

weigert de graaldienst uit te voeren, titurel is dood en de gemeenschap is wanhopig. 

Parsifal heeft zoveel spijt - hij denkt dat het zijn schuld is doordat hij zo dom was.

Kundry wast de voeten van Parsifal terwijl Gurnemanz zijn hoofd masseert. Parsifal zegent 

Kundry. Gurnemanz herinnert Parsifal eraan dat het Goede Vrijdag is, een dag van blijdschap.

De ridders dragen het lichaam van titurel en vragen Amfortas om de graaldienst uit te 

voeren. In hevige pijn vraagt Amfortas de gemeenschap hem te doden en hem van zijn pijn 

te verlossen. Parsifal, Gurnemanz en Kundry komen aan. Parsifal geeft de speer terug en 

door zijn compassie verbetert de gezondheid van Amfortas. Parsifal verklaart dat de 

mysteries niet langer verborgen zullen blijven maar door iedereen begrepen zullen worden.

stephen Langridge

GescHatte tiJden

 eerste bedrijf 115 minuten

 Bioscooppauze 40 minuten
 tweede bedrijf 70 minuten
 Bioscooppauze 30 minuten
 Derde bedrijf 85 minuten

Let op: in acte 3 is er een kort vrouwelijk naaktmoment
de voorstelling zal om ongeveer 23.40u afgelopen zijn


