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ЕДИНСТВЕНАТА КОМИЧНА ОПЕРА НА РИЧАРД ВАГНЕР „МАЈСТОРИТЕ ПЕЈАЧИ ОД НИРНБЕРГ“ 
НИ ПРИСТИГА ДИРЕКТНО ОД СЦЕНАТА НА МЕТРОПОЛИТЕН ЊУЈОРК!  

 
Музичкиот директор на Мет, Џејмс Левин диригира со неговата прва HD изведба на грандиозната 

комедија на Вагнер. Љубителите на операта ќе уживаат во прекрасната шестчасовна комична 
опера, директно на платното во Cineplexx. 

 
МЕТ: Живо во HD продолжува со своите преноси. Оваа сабота, на 13 декември директно од 

сцената на МЕТ ќе биде изведена петтата опера од оваа сезона „Мајсторите пејачи од Нирнберг“, 
монументалната сепак љубовна приказна на Вагнер. Приказната се развива околу креирањето на 
музика, напишана од страна на дрзок, самоук поет. Сценариото следи типична оперна формула: 
млада љубов која го победува наметливиот старец.  

Германскиот баритон Михаел Воле ја толкува улогата на Ханс Сакс, заедно со 
јужноафриканскиот тенор Јохан Бота како Валтер, греманското сопрано Анет Даш како Ева, 
германскиот бариот Ханс-Питер Кониг во улогата на Погнер, американскиот тенор Пол Аплбај како 
Давид и шкотското мецо-сопрано Карен Каргил во улогата на Магдалена. Овој директен пренос, кој 
ќе биде истовремено прикажан во повеќе од 2.000 кино сали во 69 земји ширум светот, е дел од 
последната обнова на Мет продукцијата од 1993 година на Ото Шенк.  

 
 
МАЈСТОРИ ПЕЈАЧИ ОД НИРНБЕРГ (Вагнер)    
                                                                                     
13 декември 2014 во 18:00ч 
Диригент: Џејмс Левин 
Режија: Ото Шенк  
Сценограф: Гунтер Шнајдер-Симсен 
Костимограф: Ролф Лангенфас 
Дизајн на светло: Жил Вечслер 
Улоги: Анет Даш (Ева), Карен Каргил (Магдалена), Јохан Бота (Валтер вон Штолцинг), Пол Аплбај 
(Давид), Михаел Воле (Ханс Сакс), Јоханес Мартин Кранзле (Бекмесер), Ханс-Питер Кониг (Погнер), 
Метју Роуз (ноќен стажар) 
 
 
ЅВЕЗДИТЕ НА ОПЕРАТА 

 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/die-meistersinger-von-nurnberg/


 
Cineplexx Skopje City Mall 
Љубљанска 4, 1000 Скопје     
www.cineplexx.mk  

 
КРИТИЧАРИТЕ ИЗЈАВУВААТ:  
 
„Прекрасната традиционална Мет продукција од 1993та на Ото Шенк, на Вагнеровата Мајстори 
пејачи од Нирнберг... понуди одлични изведувачи и извонреден Мет оркестар и хор. Моќниот тенор 
Јохан Бота се надмина себеси во тешката улога на Валтер... Ескалантниот и сосредочен глас на 
сопраното  Анет Даш прекрасно и прилегаше на улогата на Ева. Таа беше задовлива во својата улога.“ 
– The New York Times 
 
„Светот на грандиозните опери не е толку познат по своите комедии, и мал дел од нив се доволно 
грандиозни, забавни или трогателни како извонредната оперска продукција Мајсторите пејачи од 
Нирнберг... Во своето импресивно Мет деби, германскиот баритон Јоханес Мартин Кранзле е 
пресмешен во улогата на шегаџијата Бексмесер.“ – Huffington Post  
 
 
 
 

  
 
 
Резервациите и билетите за „Мајстори пејачи од Нирнберг“ и останатите опери од сезоната се 
пуштени во продажба. 
 
 
Цена на билети: 
 
600 ден. / Поединечна карта 
500 ден. / Групна цена (мин. 5 особи) 
450 ден. / Сезонски билет, по претстава (мин. 4 опери) 
 

 
 
 
  

 
 

Fabio Luisi 
(Genoa, Italy) 
Conductor 

http://metpics.metpics.org/Live-in-HD/2014-15-HD-Transmissions/Mesitersinger-HD-Dec-13/i-rHfx8mG
http://metpics.metpics.org/Live-in-HD/2014-15-HD-Transmissions/Mesitersinger-HD-Dec-13/i-c2KPqTG

