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”GREVEN AF LUXEMBORG”
OPERETTE I 2 AKTER AF A.M. WILLNER OG ROBERT BODANSKY
MUSIK: FRANZ LEHAR
Instruktør: Asger Bonfils
Musikalsk ledelse: Uffe Agerschou
Orkester: Nyborg private Koncertorkester
Korinstruktion: Johs. Kruse
Solistinstruktion: Operasanger Herman Hansen og Søren Hansen
Danseinstruktion: Fru Edith Paludan

HANDLING:
Vi er i Paris i 1909 – det er karnevalstid, og en folkemængde drager gennem
byen.
Blandt dem er greven af Luxemburg, grev Renè. Han er ædel af byrd men har
tabt hele sin formue i spil. Han opsøges af en rig russisk fyrste, der er forelsket i
operasangerinden Angéle Didier, hvis uddannelse han har betalt. Hun er ikke
adelig, og derfor kan fyrsten ikke gifte sig med hende; men hvis hun nu indgår et
skinægteskab med grev Renè, og de siden bliver skilt, ja så har hun den
grevetitel, som er nødvendig for brylluppet med den russiske fyrste.
Renè tilbydes en halv million franc og slår til.
Men han må ikke se Angéle under denne proformavielse, der foregår bag et
skærmbræt. Bruden stikker sin lille hånd gennem et stykke papir, og
libertineren Renè kærtegner den og bider mærke i duften af hendes parfume. Da
ceremonien er forbi, går de hver til sit.
I 2. akt mødes Renè og Angèle igen, uden at vide, at de i virkeligheden er gift
med hinanden. De bliver dybt forelskede, og intet kan skille dem.
Senere vil fyrst Basil deklarere sin forlovelse med Angèle, men Renè har i
mellemtiden fundet ud af, hvem han var blevet gift med proforma, (han kan
genkende den fine lille hånd fra vielsen og parfumeduften) og gør kur til hende.
Renè gør fyrst Basil opmærksom på, at Angèle faktisk allerede er gift –
Med hvem? - Jo, netop med Renè selv!!
Fyrst Basil har engang afgivet et ægteskabsløfte til en ældre russisk dame, der
dukker op i 3. akt. Han må indfri løftet, og Renè og Angèle kan nu leve åbent
som et grevepar på ”rigtig” facon.
De drager af sted sammen og efterlader et måbende selskab!
ROLLELISTE:
Greven af Luxemborg
Andre medvirkende:
Mona Hammershøj
Aage Markvardsen
Alice Søren hansen
Arne Frederiksen
m. fl.
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