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ROLLELISTE:

Sancho Panza: Snorre Hvamen
Lasarus: Henrik Sælid
Ismene: Frøydis Dahlø
Antigone: Janne Berglund
Onkel Tom: Kaj Aune
Isolde: Gjertrud Jynge
Penelope: Tone Braaten
Fitzcarraldo: Pål Rullestad
Lenin: Frank Havrøy
Kerberos’ venstre hode: Håkon Matias Vassvik
Kerberos’ høyre hode: Jumana Manna
Herkules: Kai Johnsen
Karl Marx: Nordic Voices
Karlheinz Stockhausen: Ole Christian Ellestad
Donna Anna: Anne Guro Larsmon
Faust: Anders Førisdal
Pierre Boulez: Petter Ballo
Don Quixote: Trond Reinholdtsen
Cosima Wagner: Ellen Ugelvik
Kain og Abel: Øystein Rasmussen
Spøkelset av Hamlets far: Øystein Kjørstad
Marcel Proust: Hild Borchgrevink
Rembrant: Ignas Krunglevicius
Hydraslangen i Agrolis: Rolf Steinar Borch
Orfeus’ skygge: Camilla Wright
Mao Tse Tung: Jonas Corell
Josef: Maurio Benavidez
Jean Luc Godard: Tania Orning
Onkel Vanja: Håkon Stene
Julia Kristeva: Oda Broch
Adam Smith: Joao Pamplona
Lulu: Tara Marie Rolfsen
La Musica: Kjetil Sivertsen
Messagiera: Signe Becker
Kjellermennesket: Ana Bozic
Speranza (håpet): Sosialistisk Kor
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SYNOP
SIS
Fitzcarraldo-übung

Diese Kirche bleibt geschlossen bis ich meine Oper hat.

Del en:

Orfeus
Rett etter at Orfeus hadde giftet seg med den vakre dryaden Eurydike, så ble hun bitt av en slange og døde. Orfeus, i sin
fortvilelse, spilte så triste sanger at nymfene og gudene gav han råd. Han dro så ned til underverdenen og spilte sanger triste
nok til å få Hades, Persefone og til og med furiene, til å gråte. Hades lot da Eurydike bli følge etter Orfeus til overflaten på den
betingelsen at han ikke kunne snu seg å se på henne før de var oppe. Da de nesten var fremme, kunne ikke Orfeus dy seg
lenger, og han så seg tilbake, kun for å se Eurydike forsvinne tilbake til Hades' domene.
Eurydike = symbol for Opera
Verk for røyk- og konfettimaskin,
j
Idédramaopera om inspirasjon, mangel på inspirasjon og feilslått inspiorasjon (for mye inspirasjon og for lite håndverk)
Holde på. Helle forskjellige ting inn i konfettimaskinen. Penger. Kommunistiske pamfletter. Kjøttdeig og pølser. Alle opera-
dvdene jeg har lånt på Deichmannske
symbol på
en tom

Operaens historie 4 min

det er mange som ikke kan    fra før og da er det helt umulig å lage kunst hvis folk kommer helt uforberedt og ikke veit n det
skapte grann. Det kommer sikkert ma   for eksempel kunsnseptfolk som Hr LEST det i ultimaavisa MEN som aldr har sett så



mye som en AKT av en Monteverdi-opera. Hvor skal man begynne da? Kronologisk introduksjon om operahistorien) (med

lydillustra sjoner) (vekt på
operaens fødsel (ut av filosofiske og spekulative diskusjoner og teorier i Firenze på sent 1500-tall : teorien kom før praksis. ,
Bayreuth grunnlagt 1876.: Teori om musikk i teater: Den må være enklere (enn kompleks samtidsmusikk). Summen av to eller
flere kunstarter blir tilsammen en hittil ukjent . Ja. Snakke litt om det der.

Invisible Music

Evt tekstmaskin: ”Opera nummer 2: Samtidsmusikkens krise”
(”akkord” – pling, ”gjentagelse” – pling, ”variasjon” – plong, ”gjentagelse” – plong. Etc. Ender med ”sang”)
Tørt og saklig.I totalt mørk. Det samtidsmusikkteatralske nullpunkt.

«Onkel Vanja går i kognitiv terapi»

– om psykologi som fag og resignasjon som kunstnerisk potensiale

Emosjonal kammeropera for sangere og bevegelig nærgående plast-scenografi.

(våt skumgummi senkes over publikum fra taket)
Sinnemestringsterapi. Sinne uten årsak. Patos uten innhold



2. Tomhetsovertyre 3 min

-bråk. Tom patos for en post-operatisk tidsalder. synger ”Schmiii!” i mikrofon mens han gjør spastiske bevegelser og
bøyer lett i knærne.”Ich will mein Oper!” (ringer i klokketårnet). Eksplosjoner fra høyttalerene. (fonetisk: [px] hopper på
trampoline - vibrato. Smæsj og bang og total utmattelse.

På  sporet av den tapte tid

Tekstmaskin: ”Opera nymmer 3: På sporet av den tapte tid”
menneske under teppe. Falsettsang.
instruksjon: ”List deg lydløst inn på scenen. Syng dette: ’oooooooo’ [litt gliss etc]. Løft begge hendene til siden. Tilbake. Syng
’oooouuuuuuuuuuo’ [variert, lenger]. Mor: ’mmm’ (berceuse) . Swan: ”ei! Ei!””. Syng: ’Lenge pleide jeg å gå tidlig til sengs. Noen
ganger var stearinlyset knapt slukket før øynene gled igjenLegg deg ned. Ligg stille. Syng ’så fort at jeg ikke en gang fikk tid til å
tenke: Nå sovner jeg.’ Beveg litt på armene. Ligg stille [1 min]. Beveg litt på armene. ”illustrere drømmer og assosiasjoner
Proust gjerne fikk oppi senga si ved å bevege dynen lett
Etc
Forsøk på opera uten patos : introvert operastil
Viser seg å være en feilslått vei. Nå er kunstenre og publikum enige om at man må gjøre noe annet



Den Norske Opra 5 min

Teori
Opradirektøren holder Power Point-foredrag
Estetisk bakgrunn
Om den logiske og eneste mulige utviklingen fra samtidsmuikken til opera.
Og om den NØDVENDIGE utviklingen fra smatidsmusikk til opera
Samtidsmusikkens krise.
Veien mot en mer asosial kunst:
Appell for en kunst frigjort fra SAMARBEIDETS STRUPETAK!etak
Opprettelse av eget operahus.
Kontroll over produksjonsmidlene. (Walter Benjamin)
Presnentasjon av Den Norske Opra-design
lokale
kort presentasjon av operaprosjekt av Trond: 160 selvbiografiske operaer. Lage 4 i året fra jeg er 40 til jeg er 80. Hver opera
omhandler et halvt år av livet mitt, fra fødselen og framover. Da må man lage en opera på 3 måneder som omhandler 6
måneder av livet. Jeg skriver operaer om barndommen og ungdommen en god stund, men på et eller annet punkt så blir man
selvsagt innhentet av operaene sine og må skrive om det som hender akkurat NÅ nei NÅ
Uansett hvor ubrukelig dårlig operasyklusen blir, så vil den være umulig å overse i norsk musikkhistorie. Det handler bare om å
gjennomføre det.

SCENE 2

Henrik fikser programmet på scene 2. En mer eksperimentell opera. . Han bebor scene 2. Lager en liten hule.
Mye teip og små bjeller og
i Pandemonium-stil
anfall og utbrudd her og der. Falling.

«Samtidsmusikkens krise» eller «Geburt der Oper durch die Krise der zeitgenössische Musik» 0 min

Ny opera om samtidsmusikkens krise. Et tema man ikke blir lei av. Evt som videoeksempel: Trond og Snorre under et grønt
teppe
Tekstmaskin: ”Opera nummrt 4: Samtidsmusikkens krise 2”

Spøkelsesarien fra Hamlet

Tekstmaskin: ”fra Opera 6: Spøkelsesarien fra Hamlet”
en som synger noe skummelt  ”Uh uh uh” i falsett fra andre siden av livet (som en påminning av livet)
Operatradisjonen snakker til oss samtidskunsteree. (Hevn-motivet introduseres)(Hevn over avantgarden hilsen spøkelset i
Hamlet
Avantgarden giftet seg med kona til Operaen, nemlig Musikken (kan man påstå).
fra tårnet
bygge et Turm

Don Quixote

Denne operaen framføres egentlig hele kvelden parallelt med alt.
(Som en Schumannsk ”Innere Stimme”)





Samtidsmusikkens krise DEL 2

Tekstmaskin: ”Opera 4: Samtidsmusikkens krise 3”
(”uttrykksfullt” – plongong, ”trist” – plongonggg, ”voldelig” –ploongongggg. Etc. Ender med en namedroppet liste av modernist-
komponister og filosofer som alle blir individulelt karakterisert med en ”ploinggg”-aktig lyd) Forsvar for eb mer teoretisk
inngang til musikksjangerenb

Operainnstallasjon. Opptak av alle sopraner og tenorer jeg får tak i i Oslo som synger høye c-er, i en evig sløyfe. En katalog
over byens høye c-er.

Samtidig bygges Reinholdtsenturm Reinholdtsen-turm
Nei. Det er allerede her

Herkules 25 min

– om den klassiske helt og om galskap som premiss for heltegjerninger

Tekstmaskin: ”  Herkules’ 12 storverker”

Etter at Hera gjorde Herakles sinnssyk, drepte han sin hustru og sine barn. For å sone for sin forbrytelse ble han dømt til å
utføre ti arbeidsstykker for sin fremste fiende Eurysthevs, som hadde blitt konge i Herakles' sted. Han utførte disse oppgavene,
men Eurysthevs hevdet at rengjøring av Augeas’ stall og drapet på den lerneiske hydra ikke var gjort av ham selv, og ga ham
derfor ytterligere to oppgaver. Herakles utførte også disse.
”



Story:”
    * Han kvalte løven fra Nemea i Agrolis.
    * Han drepte den mangehodede lerneiske hydra-slangen i Agrolis.
    * Han fanget det erymantiske villsvinet levende, som herjet ved fjellet i Arkadia.
    * Han gjorde rent i fjøset til kong Augeias i Elis.
    * Han fanget Artemis' hind med de gylne horn og kobberklover på fjellet Keryneia i Akhaia.
    * Han skjøt ned de menneskeetende stymfaliske fuglene ved sjøen Stymphalos i Arkadia
    * Han fanget og temmet den ville, ildsprutende tyren til kong Minos på Kreta
    * Han fanget de menneskeetende hestene til kong Diomedes fra Thrakia.
    * Han hentet det vidunderlige beltet til amasonenes dronning Hippolyte.
    * Han hentet buskapen til kjempen Geryone i det sørlige Spania.
    * Han hentet hesperidenes gullepler i de fjerne vestlige egne.
    * Han hentet helveteshunden Kerberos med tre hoder, som voktet inngangen til underverdenen Hades.”

”Kognitivt stykke” for tape. (”Hvilken tone har lengst varighet? Denne? [En 8 sekunders tone] eller denne? [en 9
sekunders tone]. Hvilken glissando har lengst omfang? Denne [Glissando på 10 sekunder over 8 oktaver] eller denne?
[Glissando på 6 sekunder over 7 1/2 oktav]” etc)
- 12 rekvisitter

n eller noen andre løper rundt og strever. Synger opera. Hogger opp isopor. (12 aksjoner) Sprute sagflis riundt omkring.
Mange folk. Klynge av folk under tepper.

Lage alle 12 storverkene i skumgummi

Om Hölderlins dikt ”Herkules”

Foredrag iom den tyske idealismen og om Herkules som ideal for idealistene
Opera som musikkens bodybuilding

DEN NORSKE OPRA: OPERA PÅ ANABOLE STEREOIDER

 (forklarer prosjektet i mic): Folk (3 stk?) løper fra Youngstorget, opp alle trappene. Måler pustefrekvensen når de kommer på
scenen. Polyrytmer

Finale: Kerberos’ arie:
Frank pluss to til, under et teppe. Bare hodene (med masker) stikker ut. Frank synger en låt veldig veldig sterkt (Amfortas-aktig:
”Strafe! Strafe!”. De to andre hodene følger med så godt de kan i falsett.

Asamisimasa spiller ”10 stykker i mannlig-orgasme-form”

11. Stockhausen-opera 1 min

Kostyme: Kopi av ansiktet til Stockhausen tapet foran ansiktet.



Fokus på Stockhausens bigami.
Kjøre inn en vogn med masse ødelagte instrumenter som vi har fått fra barneskoler.
Pøse på.

Seks AKTER
1. I krigen. Spiller jazz
2. Lærer samtidsmusikk
3. Blir genial
4. Har to koner samtidig.
5. Blir New Ager. Skriver 7 operaefe
6. Sier de derre greiene om 9-11 som kunstverk
7. Reiser til Sirius (”Terzett: Jetzt fahren wir nach Sirius”) etter sin død



11. REINHOLDTSEN-TURM

skrives egentlig Reinholdtsenturm

men da er det ingen som skjønner at det er Reinholdtsen-Turm

Tittelen henspiller på det berømte Hölderlinturm (bildet), tårnet der den idealistiske tyske dikteren Friederich Hölderlin

tilbrakte sine siste år, hvor han diktet og ble (frivillig?)  metalt syk. Stratos er altså vårt Turm i denne betydning. Publikum vil i

verkets første del gå rundt som i en innstallasjon og sette seg ned ved forskjellige stasjoner. Alle vil få utdelt en audioguide på

en mp3-spiller med hodetelefoner, slik man kan kjøpe seg på noen museer. Guiden vil både gi instruksjo et intimt

kommentarspor (som en ”directors commentary” som finnes på noen dvd-er musikalske motstemmer til det som skjer live.

Publikum vil havne i en forhåpentligvis interessant mellomposisjon mellom å være del av en sosial hendelse (en konsert) og være

avsondret fra alt som gutten på t-banen med i-pod på full gass., foredragsholder og diverse. Jeg vil videreutvikle idéer fra mine

tidligere stykker om åpne former hvor lyttesituasjonene konsert, hverdag, øvesituasjon, musikkteater og  foredrag blandes og

utvikles, og h

Samtidsmusikkens krise

Operaen fra starten av forestilligen gjentas enda en gang, skjønt man kan vel muligens snakke om MIN
samtidsmusikks krise. For den andre samtidsmusikken funker jo helt greit.

Operaens fødsel ut av samtidsmusikkens krise

Et første utgangspunktet for verket var at jeg ville forsøke å ta idéen  ”kammermusikk” ut i en slags ekstrem. (SENERE

FORKASTET IDÉ, MEN POENGET ER VELDIG BRA) Kammermusikken var tradisjonelt den delen av den klassiske musikken

som var den mest avansertefo eksempel Beethovens Grosse Fuge, som ledet inn i det vi i dag forstår som samtidsmusikk. (ER

DETTE OBJEKTIV MUSIKKVITENSKAP?) funksjon som et møbel, nemlig pianoet (jeg vil bruke tre upright-pianoer spredt

rundt).

Vesentlig i den tradisjonelle kammermusikken var å spille selv. ALLE KAN KJØPE MED SEG EN OPRA-INSTRUKSJON PÅ mp3,

SOM DE KAN FRAMFØRE HJEMME HOS SEG SELV ELLER HVOR SOM HELSTMusikkopplevelse var nært forbundet til

musikkutøvelse.

 interaktivitet

  på 90-tallet og tidlig 2000-tall arbeidet en rekke kunstnere med såkalte relasjonelle verk hvor publikums deltagelse og

sosialisering var essensielt. Verket Reinholdtsen-turm vil stå i en kritisk posisjon til denne retningen som i sine forsetter om å

danne ”lommer av utopier i et samfunn” etter denne komponistens mening står i fare for å fremstå som eskapistisk.



 Hele første del vil være som en evig lang kuratortekst eller programkommentar med musikalsk illustrasjon.

Gjennomførng av utopier krever DISIPLIN og PLANLEGGING

hjemmet som kunstarena. Idéen om å bruke sitt eget hjem har allerede har blitt en slags klisjé (og fått tegn-karakter) r jeg valgt i

dette prosjektet å konstruere et slags ”super-hjem”, et forstørret hjem (som også har plass til publikum), som også er et

elfenbenstårn hvor man uforstyrret kan dyrk Så langt som mulig vil jeg bygge opp en modell av mitt eget hjem i Oslo gate i

Gamlebyen, Oslo på Stratos:

Stratos er det perfekte lokalet for dette er toppen av Folketeaterbygningen og jeg må be Ultima instendig om å vektlegge de

kunstneriske grunner jeg her legger fram. Folketeaterbygningen! Hvor den gamle Norske Opera holdt til i kjelleren!

Elfenbenstårn! Kirka i Fitzcarraldo! hvor Klaus Kinski står og skriker at han skal bygge SIN opera! Arbeiderbevegelsen som basis

for Asosialitet! Begjæret etter å få holde på med kunsten sin aleine i sitt elfenbenstårn!

. gså det klamt intime. De to største rommene, to stuer, vil bli gitt en spektakulær skumgummi-scenografi som skal forestille

komponistens to hjernehalvdeler.  Musikken som spilles her vil bære preg av denne inndelingen. Skittent undertøy, gammel

oppvask og brukte kondomer vil gi huskonserten tilbake dens tapte autentisitet. Men dette er som sagt bare begynnelsen…

Kan man her snakke om en slags post-Kagel-stil? (hvor jeg bygger videre på mitt stykke ”POSTKAGELMETAPIECE” Musikerene

vil tidvis ha teipet kopier av ansiktene til berømte post-strukturalistiske filosofer foran sitt eget ansikt mens de spiller (Deleuze,

Lyotard, Derrida, men ikke Badiou). ?

«Paul Currans Amazing Rise from the Working Class Gutter to Opera Director»

– om Den Norske Opera og Ballett og norsk operahistorie.
gjestespill på Den Norske Opera og Balletts scene 2 (ikke avklart), eller noe ute i fjorden på en gummibåt.Monodrama Spilles
parallelt med forestillingen på Stratos. Publikum kan velge selv hva de vil gå på. Man får ikke alt her i livet

Muskler

lukt av svette). Klarinettisten vil i én del spille mens han sitter på en huske fra taket (inspirert av en scene fra Fellinis film

Giulietta degli spiriti).

Det er to ting jeg er interessert  i i musikk: 1. Musikalsk struktur og 2. Fysisk arbeid (gym). Siden nr. 1 best oppnås med

computere står bare nr.2 igjen som relevant i arbeid med musikerene.

, Kåre Kolberg  gjorde interessante eksperimenter med konsertformen på tidlig 70-tall, og den nye Ulitma-direktøren Lars

Petter Hagen som sammen med komponisten av Reinholdtsen-turm kuraterte prosjektet Hjemme hos for festivalen Happy Days i

2006 hvor publikum ble busset hjem til fire komponister og fikk der presentert en huskonsert.

dokumentarisk informasjon, opptak fra prøver og fra nabolaget. (MEN DENNE IDEEN MED HJEMMET OG SÅNN HAR VEL

EGENTLIG FALT HELT BORT. (Ja, bortsett fra at målet med hele forestillingen er at man BOR på scenen) (?))

Huskonsertinnstallasjonsformens klaustrofobiske situasjon vil bli forsøkt sprengt og forandres til Ikke mer institusjonskritikk,



konseptualisme, fragmentarisme, etydisme, litenhet og dokumentarisme! Istedet: Patos, Utopier, Politikkens gjenfødsel,

Kjærlighetens retaurering. Jeg vil sette i scene den endelige  forkastelsen av hele den post-strukturalistiske verdensforståelse og

estetikk, såvel som etikk. tallrike referanser til kjente karakterer fra den litterære og operatiske kanon. Gjenreisining av

Historien. Sopranen vil utføre Toscas selvmord (hvor hun hopper fra tårnet på den høye c) i loop, innta rollen som Antigone

(som idealisten eller fanatikeren),  filosofen Alain Badiou som vil gjeninnføre begrepene ”sannhet” og ”subjekt” i filosofien,

plapreren Stephen Dedalus, den futuristiske poeten Majakovskij og Penelope, Ulysses’ tro hustru. Komponisten vil i denne

delen forlate posituren som komponist/foredragsholder/museumsvakt, og istedet opptre som henholdsvis den pukkelryggede

Rigoletto fra Verdis opera (sinnearien Cortigiani), kommandantens gjenferd fra Don Giovanni, verdenshistoriens mest berømte

myke mann, Josef, Greven i Figaros bryllup, den undertrykte Wozzeck, Ophelia, Dostojevskijs kjellermenneske, og sist men ikke

minst, Hölderlins store idol: sterkemannen Herkules (som også ble rammet av galskap). I denne delen vil det benyttes innspilt

og overlagret lydlig materiale fra vokalensemblet Nordic Voices, som synger fulltonende fortissimo-Karl Marx-sitater i atonal

unisono ut av høyttalere i taket. Musikerene vil spille så sterkt de kan fra kjøkkenet. I et storstilt rituale vil grunnstenen til

operahuset ”Den Norske Opra” legges. Dette vil være komponistens prosjekt i tre år framover hvor et komplett operahus vil

bli driftet og hvor ti nye operaer vil ha premiere.

Gjennomføring

Prosjektet vil gjennomføres under Ultima-festivalen 2009 eller 2008.

OBS

RegiDet er essensielt for dette prosjektet at regien vil bli gjort av komponisten selv. SDet gjorde Wagner og Stockhausen og

man kan ikke legge lista lavere enn dem

Det vil bli (forsøkt?) bygd en tradisjonell titteskaps-scene med orkestergrav og plysj-sceneneteppe og hele smørja i real-time i

verkets siste del. En klar inspirasjon vil være Thomas Hirschhorns innstallasjoner (i avispapir, platfolie og gaffateip).

, i en form for Hirschhornsk ”too-much-ness”, vDette vil toppes med mengder av organisk materiale som halm og store fisker,

mange bokser makrell i tomat, havregryn og melk med O’Boy, hvor fødselssymbolikk (Jesus i krybben) er et vesentlig element.



BUDSJETT

BUDSJETT

REINHOLDTSEN-TURM / DEN NORSKE OPRA gjestespill på Ultima

INNTEKTER

Norsk Kulturråd, musikk 400000

Ultima 400000

Norsk Kulturråd, scenekunst 800000

Norsk Komponistforening 5000

Billettinntekterer 1077000

SUM INNTEKTER 252000

UTGIFTER

Leie sted/tårnlokale 40000

Honorar sanger, Janne Berglund (cash) 130000

Honorar pianist 1200

Honorar gitarist 800

Honorar klarinettist 800

Honorar slagverker 800

Leie (evt kjøp) og frakt av tretten pianoer 20000

Honorar agerende/syngende komponist, Trond Reinholdtsen 123000

Honorar innspilling, vokalensemble Nordic Voices 12000

Badebassenger, robåter

Honorar regi/visuell utforming, 100

Regiassistent Schlingensief evt Snorre Hvamen 1211121

Scenografiassistent Kai Aune? 10000

Produsenthjelp 500000

Audioguides, 40 mp3-spillere 350 x 40 14000

Diverse rekvisitter, snekring 2500

Transport, leiebil 10000

Videoproduksjon, klipping, leie av utstyr 7000

hydraulikk 10000

Leie to projektorer 6000

Leie lydutstyr 15000

Lys 20000000

Diverse 7000

Konfettimaskin 1111122112

SUM UTGIFTER 252000

Pluss pyroeffekter

BALANSE 0



Operadubbe filmer 2 min

Video: Trond ser på favorittscener på DVD. Synger replikkene.
ET, Wall Street, Murnaus Faust , Plan 9 from outer space, El Topo, King Kong, Noe av Syberberg, Psycho, Triumph des Willens,
Rocco og hans brødrem, 8 1/2
Minst 5 Godardfilmer
Mannen med filmkameraet
Kopiere følelsene i de samme scenene.

Kai Johnsen iscenesetter den 21-sekunders lange hørespilloperaen Casanova

Vi gir dette ekstremt fortettede verket til Kai og ber ham lage ca 4 alternative iscenesettelser i OPRA-stil for
superstar Gjertrud. Verket er så godt at publikum garaNtert vil sette pris på å få høre det mange ganger. (Kan bytte
navn på operaen for hver versjon.)

Faust

Faust i sitt studerkammer 4 min

Tekstmaskin: ”Faust sitter i sitt studerkammer, dypt deprimert. Han vil ta sitt eget liv, men idet han fører giftbegeret til
munnen, hører han kirkeklokker ringe og toner av en påskehymne. Dette gir ham livsviljen tilbake.”
– om kunnskap, vitenskap, matematikk
Solostykke for Anders Førisdal: åttendelstonegitar, basstromme (med pedal), rask snakking (”gris båt fisk”) og rekvisitter i
medbragt plastpose (kosedyr, innpakket mat, en sokk etc). Han tar ut én rekvisitt og legger den fram foran hver lille
musikksnutt (på ca 3 sek).

Han svensken kommer med et verk. Vi finner tittel (antageligvis ”Kain og Abel”). Inneholder primalskrik. Mye patos.

Kostymekatalog.
Tekstmaskin: ”
Janne kommer inn i kostyme. Synger en høy C. Bytter kostyme på scenen (feks tar på seg løsbart). Synger ny høy C. Gjentas
369 ganger. Også ”masker”: kopierte ansikter av bla ET, Stockhausen og Marx.
Julenissemaske

L
ELLERS: Janne må gjøre dety derre synge og slå på tromme-stykket under et teppe



Antigone 1 min

Video: Intervju med Wilhelm fra Nederland (operadramaturg) om det operatiske potensialet i Sofokles gamle tragedie.

jjjhkdlfs

Das Kapital 66 min

Akt 1: Om Massen (dvs publikum)
Høyttalerverk (varighet: 1.44): Katalog over publikumsreaksjoner på John Cages første konsert i Europa.

Akt 2:
Marxistisk teori:
17 Operaer over Das Kapital
6-sekunders lydfragmenter av Nordic Voices
Libretto:
Absoluter Mehrwert
Aktiengesellschaft
Angebot und Nachfrage
Arbeitskraft
Dialektik
Emanzipation
Fetischismus
Fiktives Kapital
Gebrauchswert
Das Kapital
Mao Tse Tung
Robinson Crusoe
Produktionsmittel
Produktionsverhältnisse
Utopie
Warenfetisch
Warenproduktion

Masse-scener

Brenne penger. Hogge isopor. Reinvistere overskudd

Ha en hundrelapp festet på snora på en fiskestang. Ut i publikum. Hundringsen festa på en krok. Plaster festet til en annen
fiskestang. Også med krok. Forakt for massene.

Drøft forskjeller og likheter mellom kommunisme (radikal politikk) og radikal komponerisk

: ”Jeg er den Kommunistiske Lengsel.” ”Javel. Jeg er den Kommunistiske Utopi”. ”Okei. Jeg er Varefetisjen.” Idé-drama. for hver
snutt: En Power Point-slide med grafer etc som viser økonomisk struktur for Den Norske Opra. Budsjett.
utdeling av pamfletter
Vise budsjett for hver scene i Reinholdtsenturm/Den Norske Opras gjestespill på Stratos. Vise sammenheng mellom
kunstnerisk kvalitet og penger



Del 2: Marxistisk praksis:

Korversjon av Marina Abramovic-performancen ”Freeing the voice” fra 1976 hun skriker helt til hun er så hes at man ikke
hører en lyd. Tekst: ”UTOPI”
Framført av Sosialistisk Kor.
De er kanskje opptatt pga valgkampen

Frank synger Lenins 5-årsplan-arie
med fynd og klem. Operaaktig

Spille mp3-instruksjon over høyttaler. En som følger dem. (Inkludert mongosang av Trond og samples
fra Cortigiani)

scene-sal-modell

Presentasjon et utkast til ny scene-sal-oppsett/modell for Den Norske Opra. blyantskisser på Power Point med voice-over.
Uten lyd.
En lang trapp. Publikum nederst, sangere øverst. Et slags omvendt amfi.

Musikalsk grunnforskning

Vibratostykker av Nordic Voices
Operaens essens: vibrato

Den Norske Opra-buttons:

Odyssevs 6 min

akt 1: video
Undervannsopera fra Oslofjorden (video). Sang gjennom snorkel. Syngende fisk
undervannskamera
Odyssevs hører sirenenes skjønne sang. Stikker hodet opp av vannet: Hva er der? Bjørvikaoperaen.
Binde Odyssevs (symbol på Den Norske Opra) fast i masta så han ikke gir etter for Bjørvika-kåtheten.
Akt 2 :
To barnebasseng: Det ene er fylt med jord og vann. Det andre med tang og tare og
fisk. Det tredje med boksemat og Orff-inbstrumenter

Hoppe i bassenget og synge ”Schmiii!”. Noter. Spiller litt. Odyssevs synger ”Zu Hilfe, zu Hilfe”. Pluss ”Nothung” og

hemmelig pose med fisk nedi bassenget



Asamisimasa spiller veldig bråkete musikk i ca 5 minutter
Audun Strype har kjøpt ny fuzzboks
Heavyrock som den moderne patoslevrandør

Akt 3:
Ulysses’ hjemkomst. Penelope tar imot Ulysses.
Tekstmaskin: ” Despite the massacre of the suitors, Penelope is not convinced that the old beggar is in fact her husband, and
not even Telemachus can persuade her of the truth. Minerva and Juno plead with Jove on Ulysses' behalf and, after various
proofs are given by Eurycleia and Ulysses, Penelope and her husband are reunited.”
Om ekte kjørlighet. Muligens er Penelope et litt sexistisk kvinneideal for vår tid. Den ventende, trofaste fru.
Eventuelle spørsmål fra salen
Seks bodybuildere hamrer løs på hvert sitt ødelagte piano med slegger.

Spymaskin

Henrik har en knapp inni kostymen som kan skru av og på lyskasteren. Anfall

Video: På visninger. Jakt på operahus-lokale 3 min

Legg ut annonse på Finn.no:
”1-roms leilighet søkes til operahus. Helst Tveita eller Ensjø. Hjertens hilsen fra Den Norske Opra”

På Oprahus-visninger med operasopran Janne (som synger ”schmiiii!” ); Snorre og Trond og enkle rekvisitter (brynjer og spyd
og søppelsekker og gaffateip). Eiendomsmegler. Test av akustikk og snorloft.

Kjellermennesket 13 min
asosial opera basert på Dostojevskijs roman.
Scenografi: Turtelt.

Alt foregår inni teltet.
Snorre animerer teltduken
Trond lager lyd.



De har med seg mikrofon.
Trond synger ”Schmiii

Kaste ut rekvisitter så det blir synlig. Underbukser. Gammelt øl og gjenglemt oppvask

Sterke lukter. Bla av stekt flesk (ha en primus inne i teltet), bensin og smørsyre. Og

Stillstand. Pusting i mikrofon.

SAMTIDIG: Korps i 1.etasje. Spiller et verk som Trond lager. Hvis de insisterer på å spille latino så kan de bli hjemme.
Underbevissthetens klang Dvs operasjangerens underbevissthet

Pluss korps på Youngstorget.
Alt komemr sammen

Korps fra regjeringsbygget?

Avslutningsopera FITZCARRALDO 10 min

Remake av en berømt scene fra Herzogs film Fitzcarraldo, hvor hovedpersonen (Klaus Kinski) står i byens lokale kirketårn og
skriker: ”Ich will mein Oper!” (”Jeg vil ha min opera!”) og denger på kirkeklokka.

Lage tårn. Klokke av papp.

Ut mot Youngstorget.

20 duer slippes ut fra uteterassen.

kanskje en gresshoppesverm inni lokalet)

Konfetti fra scenen.

Roklubb

Snorre dyrker fram masse fluer

Spagetti detter ned fra taket.

Mat

kommentarer til snorre-instruksjoner

5.snorre: (5:18)
ballett for 4-3 dansere.
(veldig bra den her)

6.snorre (4:31)
"Du står nå ved sceneinngangen…"
(også bra)

8.snorre 3:29
tatt opp utendørs
"ja, du kan nå gå til sceneinngangen…"
"Ve!"-arie
fin arie. Fint med bukk. Ellers: tilfører ikke så veldig mye nytt.

9.snorre  3:07
tatt opp utendørs
"Ja. Hallo…"
abrupt energi.
1 minutt snakk før hun/han går på scenen.
skritt
latter-arie
(Denna er veldig bra tror jeg)

10. snorre 1:11
tatt opp på et utested
"Jeg skjønner ingenting. Jaja men. Du står nå med kostyme på …"
vræling
(Tilfører ikke så mye nytt)

11. snorre 1:38
"Du har nå tatt på deg kostyme…"
gjør som radioen
Ve
(Tilfører ikke så mye nytt)

12. snorre 1:10
 "Du står nå klar til å gå på scenen…"
Du er Parsifal. Vifter med sverdet. Patos
(bra energi)

13. snorre 0:58
"Du står klar til å gå på scenen. Du er Hamlets spøkelse…"
Ve Ve!
 (tilfører ikke så mye nytt)

14. snorre
nei


