
Beskrivning Muntra fruarna

Akt 1
Nr 1 Duett: 
strykning: sid 19 sista systemets sista takt; efter ”och se vad vi kan hitta på!” hopp till sid 20, zweite
szene (Frau Reich) 
nästa strykning sid 23 efter ”John Falstaff” hopp tillsid 26 Allegretto (3-takt) 
nästa strykning: sid 27 fjärde systemets sista takt stryks, hoppa in sid 28, system 1, takt fyra
nästa strykning: hela sid 30  hoppa in på sid 31 direkt på fjärde systemet till slut.
Nr 2 duett:
Inleds med talad dialog, rec strykning efter ”Jag kommer genast efter” till sid 34, hoppa in på ”Nå 
varmed kan jag stå till tjänst..”
nästa strykning sid 37 efter första takten hopp till fjärde systemets tredje takt ”rik” 
nä'sta strykning: hela sid 40 UTOM Fentons sista ton fortsätt sid 42 hopp från hjulet till sid 45 sista 
tre takterna
Nr 4 final sid 54 -sid 73 utan strykningar.
Stryk hela sid 74, hoppa in på sid 75 system 2, takt 2.
nästa strykning, sid 76 system 2, stryk från takt fyra hoppa in på sid 88, sjung sex takter hoppa från 
dubbelstreck till sid 107 de två sista takterna på sidan till slut.
Nr 5 sjung första versen, hoppa in på takt 6 på sid 115
Nr 6: första strykningen är på sid 129, stryk första systemets femte takt med upptakt, hoppa in på 
sid 130 med upptakt
nästa strykning, stryk halva takt 1 sista syst. Sid 130,  hoppa in på sid 132 andra systemet med 
upptakt (halva den takten ska vara med)
Nr 7 Stryk sista tonen på sid 140, hoppa in på 3/8 takten på sid 141 
stryk första tonen på sid 147 fortsätt till slut.
Nr 8 Första strykning sid 155 vid hjulet, hoppa till 158 takt 4 
stanna efter fermat på sid 162
Nr 9 stryk Cajus replik på sid 168, sjung till recitativ sid 173. stryk sista åttondelarna på sid 173, 
hoppa in efter dubbelstrecket på sid 187, hoppa över första fjärdeldelen, sjung till slut.
Nr 10 stryk vers två
Nr 12 (om vi kör den blir det endast Scenkören, inga solister)
Nr 13 tersett, första strykning sid 201 takt 3 , stryk efter ”följde mig” hoppa in på sid 203 andra 
syst. Första takt, andra hälften ”O, kom”
nästa strykning: hela sid 204 utom första tonen, hoppa in på sid 205 andra syst. Andra takt med 
upptakt till slut.
Nr 14 (solisterna sjunger tillsammans med Scenkören) strykning ppå sid 208 från andra takten, 
hoppa in på sista systemet samma sida (med upptakt) 
nästa strykning sid 209, stryk andra syst. Tredje takt med upptakt, hoppa in på sid 210 andra takten 
med upptakt. 
Nr 15 hoppa från hjulet sid 218 till nästa hjul på sid 221 sjung till slut.
Nr 17 hoppa från hjulet på sid 233 till nästa hjul längre ner på samma sida, nästa hopp: sid 235 
hoppa från hjulet längst ner till nästa hjul på sid 236 till slut.
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