
 

 

1. del 
 

1. Willkommen – Velkommen 
Uddrag fra Cabaret / John Kander (Født 1927) 
Velkommen! Bienvenu! Welcome! Fremmed, Étranger, Stranger, Dejligt at se jer,  
Je suis enchantée, Happy to see you, Bliv her, reste, stay, Velkommen! Bienvenu! Welcome! 
Til søsterfest, til søsterfest når den er bedst! 
 

2. Uforsagt hvordan min lykke / Johann Christian Bach (1735-1782) 
Uforsagt, hvordan min lykke end i verden blive må, det er just det mesterstykke, som jeg daglig 
pønser på. Når jeg kun i nåden står, Uforsagt, i hvor det går. 
 

3. Panis Angelicus / César Franck (1822-1890) 
Uddrag fra Sacris solemniis, liturgisk salme skrevet af Saint Thomas Aquinas († 1274) for 
højtideligheden af Kristi legeme og blod. 
 

4. Vor moders sange / Anton Dvorak (1841-1904)  
Da hvor kære moder lærte os at synge, ofte sås en tåre hendes vipper tynge. Med de små vi 
synger selv de samme sange, minders tårer flyder, ligefuldt og mange. 
 

5. Tenor Pot-Pourri - Minder om vores Far  
Små uddrag fra:  
Livets glæder: Farinelli - Emil Reesen (1887-1964), I de lyse nætter: Mogens Schrader (1894-
1934), Tonerne: Carl L. Sjöberg (1861-1900), Hulde engel - Til Glæden: Knud Vad Thomsen 
(1905-1971), Volga-Sangen: Zarewitsch - Franz Lehár (1870-1948), Alt er at elske dig: Smilets 
land - Franz Lehár (1870-1948), Sangen har vinger: Farinelli - Emil Reesen (1887-1964), 
Livets glæder: Farinelli - Emil Reesen (1887-1964) 
 

6. Humoreskebagateller / Carl Nielsen (1865-1931) 
Klaversolo 
 

7. Juvelarien 
Uddrag fra Faust / Charles Gounod (1818-1893) 
Marguerite, der finder juvelerne, som Faust har gemt i et smykkeskrin i haven, pryder sig med 
dem og synger lyksaligt: "Ah, jeg ler af at se mig selv så smuk i dette spejl". 
 

8. Harpearien 
Uddrag fra Kleopatra / August Enna (1859-1939) 
Den sidste egyptiske farao, prins Harmaki, der lever i undertrykkelse med sit folk, har til 
opgave at dræbe den unge Kleopatra, der sidder på landets trone (ved hjælp af romerne) og 
fører et liv i forfalskning. Her smigrer Kleopatra prinsen med sin skønhed og smukke stemme. 
 

9. Blomsterduetten 
Uddrag fra Lakmé / Léo Delibes (1836-1891) 
I denne berømte og smukke duet, går Lakmé og hendes tjenestepige Mallika ud for at plukke 
lotusblomster til udsmykning af templet nær en vidunderlig flod. 

 
2. del 
 

10. Die Schwestern – Søstrene / Johannes Brahms (1833-1897) 
Vi de to søstre, vi de smukke, så ens i ansigtet som to æg, som to stjerner. 
Vi har askeblondt hår og fletter vi det sammen, kan man ikke skelne det fra hinanden.  
Vi klæder os ens og synger hånd i hånd gennem engene. 
Vi spinder siddende på samme bænk og sover i den samme seng. 
Ah, I to søstre, I skønheder, hvor skæbnen er vendt! 
I elsker den samme mand; det er slutningen på sangen. 
 
 

11. Åh, se dog blot søster  
Uddrag fra Così fan tutte / W.A. Mozart (1756-1791) 
Fiordiligi og hendes søster Dorabella betragter hengivent portrætterne af deres elskede og beder 
Amor om at straffe dem, hvis de nogensinde vælger nye kærester. 
 
 

12. Un bel dì vedremo 
Madama Butterfly / Giacomo Puccini (1858-1924) 
I tre år har Butterfly levet med sin tjenerinde Suzuki og sit barn uden at have hørt fra Pinkerton. 
Hun beder til Gud om Pinkertons tilbagevenden, som har lovet hende at komme tilbage, når 
roserne blomstrer. Hun fjerner Suzukis tvivl, hun er sikker på, at en dag vil skibet med Pinkerton 
dukke op. 
 
 

13. O mio babbino caro 
Gianni Schicchi / Giacomo Puccini (1858-1924) 
« Åh min kære lille far » er den bevægende bøn, som Lauretta henvender sig med til sin far for 
at bede ham om lov til at gifte sig med hendes elskede, ellers vil hun ikke leve mere og vil 
kaste sig i Arno-floden. 
 
 

14. Brevduetten 
Uddrag fra Figaros Bryllup / W. A. Mozart (1756-1791) 
Grevinden beder Susanna om at skrive et brev for at sætte en fælde op for sin mand, greven. 
Sammen arrangerer de et møde i haven for greven den samme aften, hvor grevinden vil give 
sig ud for at være Susanna: En sød lille zephyr vil denne aften blæse under lundens fyrretræer! 
 
 

15. Jeg må vist ud på en visit  
Uddrag fra De lystige Fruer af Windsor / Otto Nicolai (1810-1849) 
Falstaff beslutter at smigre to lystige borgerlige fruer fra Windsor. De to veninder holder på 
pengepungene derhjemme, og Falstaff har netop brug for penge. Han sender det samme 
kærlighedsbrev til de to kvinder: ” O du smukke dame! Du har kærlige øjne og virker varmblodig 
... Kort og godt, jeg elsker dig og tænker på dig dag og nat!”. Når de fortrolige damer opdager 
manøvren, beslutter de sig for at drille ham og give den frække forfører en lille lærestreg. 
 
 
 

Inge og Elsebeth Dreisig, 2 søstre, 2 sopraner, 2 sangkarrierer: Født og opvokset i Danmark i 
et hjem med klaver og hvor opera er kommet ind med modermælken, har de siden barndommen 
været draget til sangens verden. Den lyriske kunst fascinerer dem, leder dem, adskiller dem… 
hver især følger de deres stemme… og deres vej! Inge rejser til Frankrig, mens Elsebeth bliver 



 

 

i Danmark. I dag forenes de i en koncert, hvor deres barndomsminder fletter sig mellem 
minderne om deres familie og deres professionelle karriere. 

 
Inge DREISIG 
Lyrisk sopran 

Inge Dreisig er storesøster til Elsebeth. Inge rejste fra Danmark som ung og 
uddannede sig i Frankrig på Musikkonservatoriet i Paris samt på operaskolen ved 
Bastille Operaen. Inge har sunget på de fleste operascener i Frankrig og været 
tilknyttet ensemblet på Den Kongelige Opera i Liège i Belgien gennem flere sæsoner. 
Hendes favorit komponist er Mozart, hvor hendes stemme kan komme til al sin ret og 
klinge smukt, men også de italienske og franske heltinder finder deres skønhed i 
Inges stemme. I den seneste tid interesserer Inge sig navnlig for at skabe 
koncertprojekter og små forestillinger som f.ex. Mozart, on s’est aimé (Mozart, vi 
elskede hinanden), La Voix Humaine (Den menneskelige stemme), Nuits d’Été, et 
Nuits d’Amour, Skandinaviske toner, Som mor, så datter...  I dag er Inge bosat i Lyon, 
hvor hun ved siden af sin sangkarriere, underviser sangstuderende på Le Centre de 
la Voix Rhône-Alpes. Kontakt: inge.dreisig@gmail.com 
  

Elsebeth DREISIG  
Lyrisk sopran 

Elsebeth Dreisig er lillesøster til Inge. Elsebeth er uddannet på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og har gennem sin lange og succesrige karriere sunget 
alle de store sopranroller fra det lyriske repertoire, bl.a. fra Mozarts, Puccinis og 
Verdis operaer. Navnligt på Den Jyske Opera, men ligeledes på Det Kongelige Teater 
samt Operaen, har der været stort bud efter Elsebeth. På Malmø Opera, Opera 
Hedeland, Den Jyske Opera samt på Operaen har Elsebeth med stor succes sunget 
bl.a. sin yndlingsrolle "Madama Butterfly” af Puccini, og ligeledes med Operaen i 
Svendborg for første gang på dansk. I de seneste år har Elsebeth udvidet sin 
koncertform til en mere intim stil og arrangerer mange «Hjemmekoncerter » både 
hos sig selv og hos folk, der gerne vil have solisten helt tæt på. Se mere 
på: www.elsebethdreisig.dk, hvor du kan følge hendes travle kalender og tilmelde dig 
nyhedsbrevet. 
  

Flemming DREISIG 
Orgel/klaver 

Flemming Dreisig er grandfætter til Inge og Elsebeth. Flemming er organist fra Det 
kongelige danske Musikkonservatorium med studier i Frankrig og USA. Lærer ved 
DKDM fra 1973-88 (udn. professor 1983-88). Organist i Folkekirken siden 1971, bl.a. 
ved Maribo domkirke 1972-75 og Vor Frue kirke, Kbh, 2003-11, og er idag tilknyttet 
Odden kirke. Flemming har en stor, kendt koncertvirksomhed i ind- som udland og 
har indspillet flere cd’er med Buxtehude, Langgaard og Bentzon. 
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