
 

 

 

 

 

Òpera “Falstaff” de Giuseppe Verdi 
 
El Teatre Nacional d´Hongria, Budapest 
Dissenyat per Miklos Ybl, fou obert al públic el 1884 en presència de l´Emperador Francesc Josep Ier, 
amb una capacitat per 2400 espectadors, en aquell moment rivalitzava amb la Opera de Viena. Fou 
remodelat el 1980 i actualment pot acollir 1289 espectadors. Aquest teatre, dissenyat en forma de 
ferradura, és un dels edificis operístics més grans d´Europa amb una de les millors acústiques del món. 
El compositor Gustav Mahler fou director artístic del 1887 al 1891, iniciant una època daurada on hi 
participaren compositors com Strauss, Furtwangler i Klemperer entre d´altres...  
 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi  (Busseto, 1813 – Milà, 1901) 
Compositor romàntic italià de l´òpera del segle XIX, el més notable influent compositor de l´òpera 
italiana i pont entre el “belcanto” de Rossini, Donizetti, Bellini i el corrent del verisme de Puccini. Fou 
l´autor d´alguns dels títols més populars del repertori líric, com els que componen la seva trilogia 
popular i romàntica (Rigoletto, La Traviata i Il Trovatore). Les seves obres van lligades amb la situació 
política de la Itàlia decimonònica, amb òperes que van servir per a l´exaltació del caràcter nacionalista 
del poble italià.  
 
“Falstaff”, fou la última obra composada per Verdi, comèdia lírica en 3 actes i Libreto en italià d´Arrigo 
Boito, basat en la peça The Merry Wives of Windsor i amb escenes d´Enric IV de Shakespeare. Fou 
inaugurada al Teatre de la Scala de Milà el 09 de Febrer de 1893 i es tracta d´una de les obres més 
singulars per la seva brillant orquestració, el seu magnífic Libreto i la seva refinada invenció melòdica... 
 

 
Dimecres 22.10.14 
Opera Nacional d´Hongria, Budapest  
19.00h 
 
Direcció Musical : Arnaud Bernard 
Escenificació : Arnaud Bernard 
Decoració : Arnaud Bernard 
Cor : Maté Szabó Sipos 
 

 
« Falstaff »  de Giuseppe Verdi 
 
Música de Giuseppe Verdi 
Orquesta i Cor d´Opera d´Hongria 
Libretto : Arrigo Boito 
  
 
Sir John Falstaff: Alexandru Agache 
Ford: Zoltán Kelemen 
Fenton: Peter Balczo 
Dr Caius: Jeno Dekan 
Pistola: Géza Gabor 
Bardolfo: Tamas Kobor 
Mrs Alice: Beatrix Fodor 
Nannetta: Orsolya Safar 
Mrs Quickly: Bernadett Wiedemann 
Mrs Page: Erika Gal 
 

 


