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De dichter Rodolfo woont samen met de kunstschilder Marcello, de filosoof Colline en de componist
Schaunard op een armoedige kamer in Parijs. Het is winter, koud en er staat geen eten op de plank.
Schaunard brengt uitkomst: hij kon zojuist één van zijn composities aan de man brengen en dat
levert sigaren, wijn, gebak en een etentje voor het hele gezelschap in de stad op - men viert niet
iedere dag Kerstavond. De lastige huisbaas Benoît die alweer om de huur komt vragen wordt
vakkundig buiten gewerkt, men kan naar het restaurant vertrekken. Rodolfo die nog een tekst moet
afwerken blijft alleen achter. Het buurmeisje Mimì klopt aan: haar kaars is uitgewaaid en ze vraagt
Rodolfo haar te helpen. Ze worden op slag verliefd.
Op het terras van café Momus vinden ze de vrienden kunstenaars, er wordt uitbundig gevierd en rijk
getafeld. Ook Musetta, de ex van Marcello, en haar verse verovering de rijke Alcindoro komen bij
Momus dineren. Ondanks haar nieuwe aanbidder moet Musetta toegeven dat ze nog steeds van
Marcello houdt. Ze maakt een scène om zijn aandacht te trekken. Wat haar lukt en de volgende stap
is de intense verzoening van de twee heethoofdige geliefden.
De liefde van Rodolfo en Mimì loopt ook niet op rozen. Hoogoplopende ruzies wisselen af met
intense liefdesverklaringen. Rodolfo heeft er genoeg van en vlucht naar de herberg waar Marcello
en Musetta wonen. Als Mimi hem komt opzoeken ontdekt ze dat zijn vlucht niet alleen met hun
ruzies te maken heeft. Hij beseft trouwens dat hun extreme armoede de zieke Mimì belet beter te
worden en haar uiteindelijk het leven kan kosten. Ze gaan uit elkaar. Ook de verhouding van
Marcello en Musetta staat op een laag pitje wegens Musetta’s vele flirts. Zij gaan elk hun eigen weg.
Lente. Marcello en Rodolfo wonen opnieuw op de zolderkamer. Hun geliefden kunnen ze niet
vergeten. Musetta valt binnen, samen met de doodzieke Mimì die haar rijke minnaar heeft laten
vallen om bij Rodolfo te kunnen zijn. Ze beloven deze keer bij elkaar te blijven maar het is te laat.
Mimì sterft te midden van haar vrienden.

