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1955   

           

”ZIEGEUNERBARONEN”
AF IGNAZ SCHNITZER

MUSIK: JOHANN STRAUSS

Instruktør: Gunnar Pedersen
Musikalsk tilrettelæggelse: Søren Hansen
Kapelmester: H. C. Pedersen (Nyborg private Koncertorkester)
Korinstruktør: Johs. Kruse
Balletinstruktrice: Fru Edith Paludan

HANDLING:
Vi befinder os i Temesvar- provinsen i Ungarn midt i 18oo-tallet ved den lille 
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landsby Banat.
En ung mand, Sandor Barinkay, vender hjem fra et eksil og skal have overgivet 
de tidligere besiddelser. 
Politimester Carnero, som skal sørge for dette skal, skal bruge to vidner til dette. 
Den ene bliver zigeunerkvinden Czipra, og den anden den velhavende 
grisefarmer Zsupan, der nu ikke er noget særlig godt vidne, da han hverken kan 
læse elle skrive! Men pyt, han har jo penge!
Czipra kan spå, og hun har allerede forudsagt, at ejeren af det gamle slot en dag 
vil vende tilbage, og hun læser nu i hans hånd, at Barinkay også vil kunne 
genvinde sin formue, og at han kan vinde sig en brud.
Grisefarmer Zsupan vil gerne have sin datter Arsena gift med Barinjay af 
økonomiske grunde, men hun elsker Ottokar og er slet ikke samarbejdsvillig. 
Hun vil overhovedet heller ikke gifte sig med en, der ikke mindst er baron!!
Egnens zigeunere hilser imidlertid Barinkay som deres ”zigeunerbaron”, og han 
vender tilbage til Zsupan for atter at anmode om Arsenas hånd, men hun er 
stadig afvisende over for ”Zigeunerbaronen”.
Denne vender sig i stedet mod Czipras datter, den unge zigeunerpige Saffi, og 
frier til hende. 
Czipra har i drømme set Barinkays far, der åbenbarede, hvor skatten findes. 
De to unge finder den i en hul sten i tårnet!

ROLLELISTE:
”Zigeunerbaronen”, Sandor Barinkay  Hans Kellermann
Zigeunersken Czipra  Lis Behnke
Hendes datter Saffi  Alice Søren Hansen
Grisefarmer Zsupan  Ove Petersen
m. fl.

LØST OG FAST OM FORESTILLINGEN:
”Zigeunerbaronen” blev også spillet i 1974 og 1988



1955

Sigøjnersken Czipra: Lise Behnke
Grisefarmer Zsupan: Ove Petersen



1955

1955

Zigeunerpigen Saffi: Alice Søren Hansen / hendes moder Czipra: Lis Behnke
”Zigeunerbaronen” Sandor Barinkay: Hans Kellermann


