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Månedens tema 

Wolfgang Amadeus Mozart: Figaros bryllup, KV 492  
 

Mozarts elskede opera om kærlighedens forviklinger. Charmerende, rørende og fyldt med ørehængere. En  
ægte operaklassiker. 

Figaros Bryllup spilles på Det Kongelige Teater februar-april 2016 
Operatemaet knytter sig til DR Klassisk Top 50 Opera, som forventes afviklet i foråret 2016 
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Fakta 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Østrigsk komponist. Født 1756 i Salzburg, død 

1791 i Wien. 

Figaros bryllup, KV 492 

Opera buffa (komisk opera) I fire akter kompo-

neret 1786 af W. A. Mozart med en italiensk li-

bretto af Lorenzo Da Ponte. Premieren fandt 

sted i Wiens Burgtheater den 1. maj 1786. 

Periode/stilart 

Wienerklassik 



 
Wolfgang Amadeus Mozart: Figaros bryllup, KV 492  
Af Katrine Nordland  
 
Om Figaros bryllup vitterlig er verdens bedste opera, kan vi diskutere fra nu af og til den dommedag, som Mo-
zart så dramatisk illustrerede musikalsk i sit Requiem fem år efter premieren på Figaro – men uomtvisteligt er 
det, at operaen er en milepæl på det globale operarepertoire og en af verdens allermest hyppigt opførte mu-
sikdramatiske værker. Figaros bryllup (på italiensk Le nozze di Figaro), K.  492, er en såkaldt opera buffa (altså 
en komisk opera) i fire akter, komponeret i 1786 af den på det tidspunkt ca. 30-årige Wolfgang Amadeus Mo-
zart, som var kommet til Wien fra Salzburg fem år tidligere i et forsøg på at leve som selvforsørgende kunstner, 
meget gerne med status af fast leverandør af musik til Kejser Joseph II’s hof. Operaen har en italiensk libretto af 
Lorenzo Da Ponte, som Mozart skulle samarbejde med igen året efter om Don Juan og i 1790 om Cosi fan tutte.  
 
Da Pontes libretto er baseret på et skuespil af den franske dramatiker Pierre Beaumarchais, La folle journée, ou 
le mariage de Figaro ("Den skøre day, eller Figaros bryllup"), som havde haft premiere i 1784. Den fortæller hi-
storien om de forlovede tjenestefolk Figaro og Susanna, som må bruge list og komediespil for at forpurre deres 
utro arbejdsgiver Grev Almavivas plan om at forføre Susanna, idet de ved samme lejlighed (og via utallige for-
viklinger, som man som publikum skal holde ørerne stive for at følge med i) får lært ham en lektie i værdien af 
troskab og ægteskabelig kærlighed. 
 
Beaumarchais' skuespil var ellers blevet forbudt, både af den franske kong Ludwig 16. og af den østrigske kej-
ser. At se tjenestefolk overliste deres adelige arbejdsgiver var for stærk kost for et europæisk hof i det 18. år-
hundrede, og stykkets tøjlesløse element blev heller ikke set på med milde øjne. Men på Mozarts opfordring 
havde Da Ponte alligevel formået i løbet af seks uger at forvandle det kontroversielle skuespil til en poetisk itali-
ensk komedie, hvor de revolutionære elementer var tonet kraftigt ned, og modsat hvad myten og Peter 
Shaffers film Amadeus fortæller os, blev librettoen godkendt af Kejser Joseph II, inden Mozart overhovedet 
satte gåsepennen til papiret og skrev den første tone af den så berømte ouverture. Figaros bryllup havde pre-
miere på Wiens Burgtheater den 1. maj 1786 med Mozart selv som dirigent bag tangenterne, og operaen fik en 
moderat, men hæderlig succes – ni opførelser i første omgang. Premieren i Prag senere på året skulle blive så 
stor en succes for Mozart og Da Ponte, at den direkte førte til bestillingen af Don Juan, som blev uropført i Prag 
i 1787. 
 
 



Figaros bryllup giver os rigtige, relaterbare mennesker på scenen, figurer vi kan identificere os med, grine af og 
sammen med, og en historie, som er langt mere almengyldig og genkendelig for publikum, end den tidligere 
fremherskende seriøse operas mytologiske sagn om græske og romerske guder og helte eller overnaturlige væ-
sener. Dertil kommer, at Mozarts musik i hårrejsende grad transcenderer vores sproglige formåen for at for-
midle kærlighedens væsen, og helt konkret har givet os nogle af de smukkeste melodier, vi kender og elsker fra 
hans hånd, deriblandt vel nok musikhistoriens bedst kendte og stemningssættende ouverture. 



Om Mozart og Figaros bryllup 
 
Dansk Wikipedia om Mozart   
 
Engelsk Wikipedia om Mozart 
 
Engelsk Wikipedia om Figaros bryllup  
 
Encyclopedia Britannica om Figaros bryllup 
Fyldig handlingssynopsis og baggrundsinformati-
on (på engelsk)  
 

Middelfart Bibliotek - handlingsgennemgang 
 
Personerne i Figaros Bryllup – overblik 
 
Marxistisk vinkel på Figaros bryllup (!) 
 
 
 
 
 
 

YouTube 
Komplet udgave m. Netrebko, Roschmann, D'Ar-
cangelo, Skovhus) (2007) 
 
Komplet udgave m. Mirella Freni, Herman Prey, 
Fischer-Dieskau 
 
Komplet udgave m. Kiri Te Kanawa fra Glynde-
bourne 1973. Engelske undertekster 

Overblik og uddybende læsning 

Links og litteraturhenvisninger 
Links og litteraturhenvisninger er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber. 
Listen er ikke udtømmende - der findes mere, som man selv kan opsøge, hvis man vil. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Marriage_of_Figaro
http://www.britannica.com/topic/The-Marriage-of-Figaro-opera-by-Mozart
http://www.middelfartbibliotek.dk/Figaros-bryllup.aspx?ID=722
http://www.jyske-opera.dk/dk/arkiv/arkiv-2012-13/figaros-bryllup/personerne-i-figaros-bryllup/
http://www.marxist.dk/artikler/kultur/3969-figaro-og-den-franske-revolution.html
https://www.youtube.com/watch?v=R3A7FZUcXDE
https://www.youtube.com/watch?v=R3A7FZUcXDE
https://www.youtube.com/watch?v=fef03047ZX8
https://www.youtube.com/watch?v=fef03047ZX8
https://www.youtube.com/watch?v=IugFH6PxeMQ
https://www.youtube.com/watch?v=IugFH6PxeMQ


Vinther, Orla 
Musikhistorien. - Folkeskolens Musiklærerforening, 
2001-2005. Bind 5: Wienerklassik 
(78.9) 
FAUSTNR.: 23786400 
Beskrivelse af Europas musik og kultur i 1700-tallet og 
specielt om wienerklassikken fra ca. 1770 til ca. 1800, 
med særlig vægt på Haydn, Mozart og Beethoven. 

Vinther, Orla 
Musikken i 1700-tallet: overgangstid og wienerklassik. 
Systime, 1996. 
(78.912) 
FAUSTNR.: 21295981 
Heri side 105-136: Grundig gennemgang af Figaros 
bryllup med baggrund, handling, tilblivelsestid, musik-
ken, personerne. Med nodeeksempler. 
 

Mozart, Wolfgang Amadeus 
Figaros bryllup : komisk opera i fire akter - Libretto ved 
Holger Boland 
Musik af W.A. Mozart, teksten af Lorenzo da Ponte - 
Operaens Venner, 1983. - 64 sider. - (Det Kongelige 
Teaters repertoire) 
(78.81) 
FAUSTNR.: 05886244 

 

Mozart, Wolfgang Amadeus 
Figaros bryllup 
Deutsche Grammophon, p 2007. - 3 cd'er + 1 tekst- og 
kommentarhæfte. 
Solister: Ildebrando D'Arcangelo, Anna Netrebko, Bo 
Skovhus, m. fl. Dirigent: Nikolaus Harnoncourt-
FAUSTNR.: 26795354 
Live-optagelse, Salzburg Festival, Haus für Mozart, 
Salzburg, Østrig 17. juli-6. august 2006 
Stjernespækket og sublim nytolkning med soprandar-
lingen Anna Netrebko. 

Mozart, Wolfgang Amadeus 
Figaros bryllup 
Harmonia Mundi, p 2004. - 3 cd'er + 1 tekst- og kom-
mentarhæfte. 
Solister: Véronique Gens, Patrizia Ciofi, Angelika 
Kirchschlager m. fl. Dirigent: René Jacobs 
FAUSTNR.: 25191692 

 

DVD 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
Figaros bryllup 
Deutsche Grammophon, p 2006. - 2 dvd-videoer + 1 
kommentarhæfte. 
Solister: Ildebrando D'Arcangelo, Anna Netrebko, Bo 
Skovhus, m. fl.  
Dirigent: Nikolaus Harnoncourt 
FAUSTNR.: 26863856 
Live-optagelse, Salzburg Festival, Haus für Mozart, 
Salzburg, Østrig 22.-26. juli 2006 
Stjernespækket og sublim nytolkning med soprandar-
lingen Anna Netrebko.  
Blu-ray-version på FAUSTNR. 28213956 

DVD 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
Figaros bryllup 
Opus Arte, 2008. - 2 dvd-videoer + 1 kommentarhæfte 
Solister: Erwin Schrott, Miah Persson, Gerald Finley, 
m. fl. 
Dirigent: Antonio Pappano  
FAUSTNR.: 27237142 
Live-optagelse, Royal Opera House, Covent Garden, 
London 10., 13. og 17. februar 2006 
Intens og nærmest sexet udgave af operaen, hvor han-
dlingen er fremskrevet til 1820’erne. Sangere på tårn-
højt, internationalt niveau. Produktionen er ’tænkt’ i 
dvd-baner og fungerer rasende godt. 

Libretto 

Lyt til Figaros Bryllup 

Se og lyt til Figaros Bryllup 

Om perioden 



Joseph Haydn skrev til en ven, at han havde hørt 
operaen i sine drømme, og prøvede i sommeren 1790 
at sætte den op med sit eget operakompagni på 
Eszterháza (hvilket desværre blev umuliggjort af fyrst 
Nikolaus Esterházys død).   

Johannes Brahms udtalte næsten 100 år senere: “Efter 
min mening er hvert eneste nummer i Figaro et 
mirakel; det er hinsides min fatteevne, hvordan nogen 
kan skabe noget, der er så perfekt; operaens lige er 
ikke blevet skabt siden, ikke en gang af Beethoven.” 

 

 
Bukseroller 
Figaros bryllup indeholder figuren Cherubino, som er 
en page (en ung dreng), hvis rolle typisk synges af en 
kvindelig sanger i en såkaldt bukserolle. Og hvad er så 
det? (Og hvorfor brugte man dem? Hvilke andre 
bukseroller findes i operarepertoiret osv. Lille oversigt 
findes i Engelbrechts: Opera i øjenhøjde, side 33.) En-
gelsk Wikipedia om bukseroller (på engelsk breeches 
role). 

Opera buffa vs. opera seria 
<Link>  

 

 

 

 

 

 

 

The Shawshank redemption 
Spillefilm af Frank Darabont. Inkluderer Susanna og 
grevindens duet fra 3. akt, Sull’ aria, som symbol på 
den frihed, fangerne i Shawshank længes efter, og in-
strument for hovedpersonen Andy Dufresnes oprør 
mod fængselsbetjentene. 

The King’s speech 
Spillefilm af Tom Hooper. Bruger Figaros ouverture 
som ledsagemusik til talepædagogisk træning – en 
reference til “Mozart-effekten” eller den wienerk-
lassiske musiks logiske og opbyggelige struktur? 

Bossen og bumsen 
Spillefilm af John Landis. Har upstairs/downstairs-
temaet til fælles med Figaros bryllup og bruger derfor 
vittigt ouverturen som musik til sine ’opening credits’. 
 
… og selvfølgelig: 

Amadeus 
Spillefilm af Milos Forman om Mozarts sidste år i 
Wien. Figaros bryllup figurerer prominent i scener, 
hvor man øver til forestillingen, og hvor Salieri prøver 
at sabotere operaen ved at få den forbudt pga. sit 
vovede, revolutionære indhold og dens inklusion af en 
balletpassage (ballet i operaen var ikke tilladt af Kejser 
Joseph II). 

Berømte fans af Figaro  

Inspiration 

Figaro på film  

https://da.wikipedia.org/wiki/Opera_buffa%20%20vs.%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Opera_seria

