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”GREVINDE MARITZA”
OPERETTE I 3 AKTER AF JULIUS BRAMMER OG ALFRED GRÜNWALD

MUSIK: EMMERICH KALMAN

Dansk bearbejdelse og instruktør: Erik Bent Svendlund
Dirigent: Kaj Kruse
Korinstruktør: Ingrid Grønnegaard
Danseinstruktør og koreograf: Lilly Lensfeldt
Repetitører: Per Bo og Alvar Olsson
Scenograf: Søren Hansen
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HANDLING:
Lokation: Et gods i Ungarn, nær Budapest
Ejeren er grevinde Maritza, der har så mange ejendomme, at hun sjældent når 
rundt på dem.
Som godsforvalter er ansat en ung man ved navn Bela Török, der i 
virkeligheden hedder Tassilo Endrödy- Wittemburg og er greve.
Pludselig dukker en vis Moritz Dragomir Populescu, en ven af grevinden, op og 
fortæller, at hun er på vej til godset. 
Hun vil fejre sin forlovelse, og den udkårne er en vis baron Koloman Zsupan.
Lokalbefolkningen spiller sigøjnermusik for hende og hun kvitterer med en 
klingende czardas - hvilket giver hende tilnavnet ”Czardasfyrstinden”
Forlovelsen skal fejres uden den kommende brudgom, og ingen bliver mere 
overrasket end Maritza, da en virkelig baron ved navn Zsupan dukker op. Han 
er kommet fra sin hjemby Varasdin, fordi han i avisen har læst om sin egen 
forlovelse med grevinden! - og hun skal da endelig bare komme med ham hjem!
Han synger den berømte sang for hende: ”Ta` med til Varasdin”
Sigøjnersken Manja spår, at Maritza inden for bare en måned vil blive forelsket 
i en mand af ædel byrd, og det ender selvfølgelig med, at hun får sin forvalter 
alias grev Tassilo.
Zsupan prøver endnu engang at fri til Maritza, men hun vil ikke ha` ham.
Han får i stedet Lisa, en søster til Tassilo, hvilket passer fint med spådommen 
om, at han skulle blive gift med en fattig pige.

ROLLELISTE:
Grevinde Maritza Birgitte Lindhardt
Grev Tassilo Endrödy-Wittenburg Jack Willadsen
Komtesse Lisa, hans søster Dorthe Elsebeth Larsen
Karl Stephan, hans onkel Henning Bendix
Fyrst Moritz Dragomir Populescu Olaf Knudsen
Baron Koloman Zsupan Carl Jensen
Fyrstinde Bozena Cuddenstein Alice Søren Hansen
Benny Kugelkranz, skuespiller Torben Iversen
Ilka, grevinde Maritzas kammerpige Pernille Schreiner
Schekko, hendes hushovmester Svend Falkenberg
Berko, en zigøjner Harry Elton Hansen
Manja, en zigeunertøs Tina Eldahl
m. fl.

LØST OG FAST OM FORESTILLINGEN:
”Grevinde Maritza” blev også spillet i 1970
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Grev Tassilo: 
Jack Villadsen

Grevinden: 
Birgitte Lindhardt




