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Passion är lika 
aktuell om 100 år
Det här är stort, väldigt stort. Att få välkomna dig till musikalen Passion, 
Broadwaymusikalen av musikalgiganten Stephen Sondheim. 

tt av mina uppdrag som teaterchef är att 
etablera Kulturhuset Spira på musikalscenen 
i Sverige. Vi startade med Spelman på Taket 
där hela vår ensemble med gästande Anders 
Ekborg i spetsen gjorde stor succé i våras 

och nu fortsätter vi! På plats i Jönköping har vi 
några av Skandinaviens främsta musikalartister som 
lockats av att få vara med på den här spännande 
Passion-resan.
 
Att vi valde att sätta upp en musikal av Stephen 
Sondheim är ren logik, hans betydelse för musikal 
som konstform är svår att sätta ord på. Det du ser 
på scenen idag är resultatet av ett engagerat arbete 
mellan alla viktiga medarbetare här i huset. Från 
scenarbetare, dirigent, mask- och kostymateljéer 
och tekniker till skådespelare, musiker, regissör 
och produktionsteam. Att spela Passion passar vår 
ensemble, och ger orkestern utrymme att briljera 
och verkligen visa vad de går för.

E
Passion brukar kallas Sondheims enda 
icke-ironiska musikal, som förmedlar väldigt 
direkta och starka känslor. Trots att handlingen 
utspelar sig i 1800-talets Italien tror jag att du 
kommer att känna igen dig. Musikalen ställer 
högst aktuella frågor om hur vi lever våra liv 
och om vårt behov av lycka. Och jag är säker 
på att den är lika aktuell även om 100 år. Så 
luta dig tillbaka och låt dig väl smaka av denna 
mustiga Passion-gryta. Jag hoppas att den 
både ger eftersmak och mersmak.
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        Det finns något litet i mig 
och jag tror det är fint. Men jag 
har gömt det så länge att jag 
glömt vart det finns.

En berättelse om våra handlingars oundvikliga sam-
manflätning med andra människors handlingar. Som 
en röd tråd genom vår läsart av Passion går tanken 
om igenkännande erkännande och den sårbarhet som 
vi alla - också på ett existentiellt plan - delar genom 
att vi som människor är dödliga. Jag talar då om den 
sårbarhet som vi - trots mycket olika livsvillkor - delar 
genom det faktum att den kropp vi behöver för att leva 
är tillfällig och sårbar. Vi tänker oss en läsning av Passion 
som undersöker hur också denna delade sårbarhet kan 
utgöra en slags öppning - en resurs om man så vill - i 
mötet med den andre. På sitt senaste album Du Gamla 
Du Fria i spåret Elefanten & Sparven sjunger Håkan 
Hellström så vackert och så bara tillsynes enkelt:  

 Stephen Sondheim talar om Passion som en berät-
telse om hur en annan människas känslor för oss kan 
ha kraften att bryta upp oss - att spränga oss öppna - 
genom våra försvar. ”… the force of somebody’s feelings 
for you can crack you open.” Sondheim beskriver en 
sådant kraft som ”the life force in a deadened world”. 
Kanske är det just det där lilla, det sårbara som är 
nyckeln. Det där som bara kan anas genom sprickorna, 
genom revorna i oss. Kanske borde vi oftare ge oss 
möjligheten att sakta in, att bestämma oss för att rikta 
vår uppmärksamhet - vår omtänksamhet - mot just det 
där lilla och sårbara i oss själva, och i varandra. Kanske 
borde vi våga vara noggrannare helt enkelt med att - för 
att nu återkomma till Hellström - ”hålla oss öppna genom 
hela natten.” Kanske är det just då som det där lilla kan 
blir det storslagna? Kanske är det då detta sköra och 
sårbara kan utgöra själva jordmånen ur vilken det slags 
mirakel vi kallar kärlek har möjlighet att växa? Jag tror vi 
alla bär erfarenheter av möten med vissa personer som 
liksom skakar om oss i grunden. Erfarenheter av möten 
som öppnar en slags existentiell dimension där vår identi-
tet ställs på spel. Möten där vårt sätt att se på oss själva, 
där vi plötsligt får förmågan att se världen på nya sätt. 

i tänker oss att vår berättelse 
utspelar sig just i sådana möten, 
att Passion utspelar sig i det som 
händer mellan karaktärerna, i det 
karaktärerna väljer att göra eller inte 

göra mot varandra, med varandra. 
 Om vi föreställer oss att detta också gäller i den 
verkliga världen, det vill säga att det är just i inter-
aktionen - i mötet med andra - som vår identitet 
formas som vi blir till dem vi är. 
 Om vi föreställer oss att det är sant, att vi 
på detta sätt äger makten att ständigt skapa och 
omskapa varandra. Så följer ju också ett ansvar. 
Hur hanterar vi då den makten? Hur väljer vi att 
tala med varandra? Hur väljer vi att handla gent-
emot varandra? Hur väljer vi att rikta vår kärleks-
fullhet? När väljer vi att vika av med ignorans och 
likgiltighet? Helt enkelt: Hur väljer vi att hantera 
vår potential att skapa och omskapa varandra, om 
och om igen, varje dag? 
 Som jag ser det avslutas vår berättelse Passion 
- snarare än i en överdrivet förenklad och naiv bild 
av kärleken - istället i vad man kunde kalla en stilla 
visshet om kärleken som den största gåva vi ändå 
och trots allt äger förmågan att ge varandra:

         Och om du dör imorgon 
så ska det visa sig 
din kärlek bor i mig.

Kära Publik, 
förhoppningsvis kommer ni att upptäcka andra 
och nya i dimensioner i berättelsen än de vi sett 
under repetitionsarbetet.  Och det är ju just det 
som är det roliga! Det finns alltid mer att upptäcka.

Hjärtligt välkomna in i Passionen! 

V

1) Michail Michajlovi Bachtin [ 1895- 1975 ] Michail Bachtin skriver i sina Anteckningar:  ”Endast en kärleksfullt intresserad uppmärksamhet kan utveckla en 
tillräckligt intensiv energi för att omfatta och hålla kvar varats konkreta mångfald, utan att utarma eller schematisera den. En likgiltig eller fientlig reaktion utarmar 
och fördärvar alltid objektet: man går förbi objektet i dess mångfald, ignorerar eller betvingar det.”[…] Kärlekslösheten, likgiltigheten kan aldrig utveckla tillräckligt 
mycket kraft för att intensivt dröja vid objektet, befästa och forma dess minsta detalj. Endast kärleken kan vara estetiskt produktiv, endast i relation till det älskade 
är en fullödig mångfald möjlig.”  Ur Det dialogiska ordet, 1988 (övers Johan Öberg), s 253.

N

Kära publik.
Det känns oerhört spännande – och lite pirrigt – att nu äntligen 
välkomna er till vår Passion! Att i det sceniska arbetet, möta den här 
berättelsen har varit en ganska omtumlande upplevelse. Jag menar då 
omtumlande i ordets bästa bemärkelse.  

i oss själva. Det vi då upptäckt är hur stycket om och om igen 
överraskat oss. Passion har visat sig för oss på nya sätt. Vi 
har förundrats över materialets såväl nyfikna lekfullhet som 
bråddjupaste allvar. 
 Med vår föreställning av Passion önskar vi bevara det 
polyfona, det mångfacetterade och tillsynes motsägelsefulla 
i verket. Vi önskar tillvarata verkets kapacitet att - för att nu 
återknyta till Michail Bachtin - reflektera något av ”varats 
konkreta mångfald.” Vi tänker oss att du som publik skall ha 
möjlighet att följa ditt eget spår genom föreställningen. Att du 
kan komma ut ur salongen med din egen personliga tolkning. 
En tolkning som gärna får skava lite med den din granne i 
bänkraden kan ha gjort av samma sceniska skeende.  
 Enkelt sagt önskar vi skapa en föreställning där det inte 
skall vara alltför lätt att med fullständig säkerhet säga vem som 
egentligen gjorde rätt och vem som gjorde fel, eller med säker-
het avgöra vem som var den onda och vem som var den goda. 
 Vi önskar istället att det blir en berättelse om hur vi alla 
ibland misslyckas och ibland lyckas med våra föresatser. Om 
hur vi som både handlande och samtidigt lidande och sårbara 
personer efter bästa förmåga försöker navigera i den väv av 
avsikter, orsaker och tillfälligheter som utgör våra liv.  

PASSION SOM KÄRLEKSFULLT 
INTRESSERAD UPPMÄRKSAMHET

är jag först läser manuset tänker jag att 
egentligen kunde man ganska lätt bara 
slå ifrån sig den här berättelsen. Man 
kunde börja ironisera över handlingen 
och över karaktärerna. Det vore lätt att 
börja raljera, att kanske börja tala om 

patetik och överdrifter.  
 I vårt repetitionsarbete med Passion har vi 
istället valt en annan väg att närma oss materialet. 
Inspirerade av bland annat Sondheims egna ord 
- om insikten att vi alla inom oss bär en Clara, en 
Fosca, en Girogio och så vidare - har vi riktat oss 
mot texten och musiken utifrån vad man kanske 
med den ryske tänkaren Michail Bachtin kunde 
kalla en "kärleksfullt intresserad uppmärksamhet".  
 Genom att med försiktighet och tålamod under 
repetitionerna sila verket genom våra kroppar, 
genom våra egna erfarenheter har vi sökt lära 
känna - igenkänna - karaktärerna och deras öden 

1
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Här kan du läsa mer om de medverkande 
i musikalen. Bakom föreställningen ligger 
ett passionerat samarbete mellan skickliga 
skådespelare, sångare, och musiker i 
Jönköpings Sinfonietta.

ENSEMBLE.

Annica Edstam
FOSCA

Mari Lerberg Fossum

Mari är utbildad vid Högskolan för scen och musik i 
Göteborg och Bårdar Akademiet i Oslo. Mari debuterade 
som Sofie i Mamma Mia! (Folketeateret i Oslo). Hon 
har under utbildningen spelat Natalie i Next to Normal 
(Wermlands Opera) och Fredrika i Sommarnattens 
Leende (Malmö Opera). Hon har varit solist i Jultrad-i-ton 
(GöteborgsOperan) och spelade Belle i Skjønnheten og 
Udryet (Christiania Teater). Nylig spelat Valencienne i 
Den Glade Enke på Oslo Nye Teater. 

CLARA

10 1110 11

Annica är utbildad vid Högskolan för scen och musik  
i Göteborg. Hon debuterade i rollen som Eponine i Les 
Misérables på Wermland Opera 1996. Sedan dess har 
hon gjort en mängd stora roller på landets ledande  
musikteaterscener, bl a Eliza i My Fair Lady, Belle i  
Skönheten och Odjuret, Lola Blau i I afton: Lola Blau, 
Sofia i Bröderna Lejonhjärta, Charlotte i Sommarnattens 
Leende, Desirée i Grabben i graven bredvid, Fantine i Les 
Misérables och Hedvig i urpremiären av Magnus Nilssons 
pjäs Pepparrotslandet. Hon har varit primadonna hos 
Peter Flack i Hjalmar-revyn och medverkat med sin röst i 
en mängd tecknade filmer och spel.
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Mathias Lithner

Mathias är en av skådespelarna i vår fasta ensemble. 
I våras gjorde han rollen som Reb Morcha i Spelman 
på Taket och har medverkat i produktioner som Den 
bärande väggen, Min arm och Den flygande hand- 
läggaren. Man har även kunnat se honom i bland 
annat SVT:s Lasermannen.

DOKTOR TAMBOURRI

Johan Wikström

Johan är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö. Han 
har medverkat i musikaler på Wermland Opera, Malmö 
Opera, GöteborgsOperan och Theater des Westens i 
Berlin. Johan har gjort roller som Riff i West Side Story 
och Athos i 3 Musketiere och medverkade senast i 
Billy Elliot (Malmö Opera). Han har även synts i  
Wallanderfilmen Hämnden och SVT:s Predikanten.

MAJOR RIZZOLI

Kalle Malmberg

Kalle ingår i vår ensemble och har nyligen spelat 
Perchik i Spelman på taket och titelrollen i Amadeus. 
Han har tidigare medverkat i uppsättningar som Hair 
och Gengångare (Stockholms Stadsteater). Kalle är 
utbildad vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

GIORGIO

Petter Andersson

Petter är ett känt ansikte i vår fasta ensemble och gjorde 
senast rollen Lazer Wolf i Spelman på taket. Petter har 
på senare år medverkat i föreställningar som Besatt och 
En midsommarnattsdröm. Han har även agerat i Lukas 
Moodysons film Vi är bäst och gästat Örebro Länsteater 
i föreställningen Medeas Barn.

ÖVERSTE RICCI

1313
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Sami Yousri

Sami är utbildad vid Högskolan för scen och musik 
i Göteborg. Han har bland annat sjungit roller som 
Sarastro i Trollflöjten med Jönköpings Sinfonietta, Baron 
Douphol i La Traviata på Folkoperan i Stockholm och 
Clemens VI i Byrgitta på Vadstena-Akademien. Sami 
är även känd genom sin medverkan i TV4-programmet 
Sveriges Mästerkock 2016.

LÖJTNANT BARRI

Alexander Lycke

Alexander är utbildad vid Högskolan för scen och 
musik i Göteborg och har medverkat i föreställningen 
Jesus Christ Superstar och Miss Saigon i England 
och Ringaren i Notre Dame i Berlin. På Stockholms 
Stadsteater har han haft huvudroller i Hair och De Tre 
Musketörerna. Under året har han varit aktuell som 
Tunny i American Idiot (Cirkus) och som sångare i 
hårdrocksbandet Astrakhan.

LÖJTNANT TORASSO

Hani Arrabi

Hani utbildar sig till musikalartist på Högskolan för scen 
och musik i Göteborg och gör sin praktik hos oss. Hani 
är från Växjö där han varit med i musikaluppsättningar 
som Cats, Läderlappen, Växjörevyn, RENT, Hairspray 
och Pinocchio. Han har också medverkat i Cirkus Scotts 
julcirkus och spelat tillsammans med Robert Gustafsson 
och Allan Svensson (Krusenstiernska teatern). 

SERGEANT LOMBARDI

Alexsander Brandt

Alexsander är utbilad vid Performing Arts School 
i Göteborg. Han har varit yrkesverksam sedan 
1994 och medverkat i föreställningar som Annie, 
Chess, Miss Saigon, Fame, Jeckyl & Hyde. Samt 
varit aktiv artist inom krogshow i 10 år på Cabaret 
Lorensberg, Viking & SiljaLine.

MENIGE AUGENTI

15
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SÅNGKVARTETT

Johanna 
Wahlström
Johanna har studerat 
musikal vid Markaryds 
folkhögskola och Musik- 
teaterskolan i Bjärnum. 
I våras medverkade hon 
i Spelman på Taket. 

Christoffer Hamberg
Christoffer började med teater i Jönköpings 
kulturskola som 13-åring. Senast sågs han 
i Spelman på taket och även i sommarens 
uppskattade fars i Huskvarna Folkets Park.

Frida Hedenberg
Frida är utbildad vid Wendelsbergs teater och 
skolscen och har tidigare medverkat i Spelman 
på taket och Into the Woods.

Martin 
Ahlberg
Martin är frilansande 
skådespelare från 
Jönköping som nu senast 
varit aktuell i föreställ-
ningar som Stulen kärlek 
och Spelman på taket. 

17171717
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        Utmaningen i arbetet med Sondheims musik har varit att få 
orkesterns klang att tala med skådespelarna på scenen. När det 
mötet uppstår händer någonting väldigt speciellt.

1919

Smålands Musik & Teater har en driven 
och väl ansedd orkester som rör sig i ett stort 
område, både konstnärligt och geografiskt. 

Jönköpings 
Sinfonietta

Kulturhuset Spira är den fasta spelplatsen men orkestern 
spelar också regelbundet på andra scener, kyrkor och skolor 
i Jönköpings län, och även i andra delar av Sverige. En 
konsertsäsong kan innehålla allt från musikalkonserter och 
samarbeten med popstjärnor, till opera och symfonikonserter 
med de stora mästarna. Sedan orkestern bildades 1988 har 
man genom metodiskt arbete skapat en modern och flexibel 
orkester som imponerar med sin klang och precision.

VIOLIN 1   
Victor Mobäck Konsertmästare
Staffan Schein
Jacob de Verdier/Annie Svedlund
Gunnela Nilsson

VIOLIN 2
Johan Morén
Diana Lewtak
Marie Stigmer
Katarina Bergendahl Högsta

VIOLA
Igor Viktorovitch
Jill Johansson

CELLO
Håkan Molander
Mari Wall Söderhjelm

KONTRABAS
Anders Gerhardsson

FLÖJT 
Ewa Ljungberg

OBOE
Adrian Roach/Maria Bolton

KLARINETT 
Paloma Pinto Viloria
Beatrice Seyzeriat

FAGOTT 
Lou Paquin

HORN
Johan Innab Tiger
Per Wilhelmsson

TRUMPET
Martin Isaksson/Magnus Jonsson

TROMBON
Klas-Henrik Djärf

TUBA
Yngve Nordström

SLAGVERK
Mats Olsson

KLAVIATUR
Kerstin Jansson
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LYCKA
FÖRSTA BREVET
ANDRA BREVET
TREDJE BREVET
FJÄRDE BREVET
JAG LÄSER
ÖVERGÅNG #1
TRÄDGÅRDSSEKVENS
ÖVERGÅNG #2
TRIO
ÖVERGÅNG #3
JAG ÖNSKAR ATT JAG KUNDE

SOLDATSKVALLER #1
TILLBAKABLICK

GRYNINGSBREVET
VAD KALLAR DU DET HÄR?

SOLDATSKVALLER #2
ÖVERGÅNG #4
FYRTIO DAGAR

ÄLSKA DIG
ÖVERGÅNG #5

SOLDATSKVALLER #3
AVSKEDSBREVET

JAG ÄLSKAR FOSCA
INGEN HAR NÅNSIN ÄLSKAT MIG

FINAL 

AKT 1. AKT 2.

20 21

AKT 1. |  Officeren Giorgio tvingas lämna sin älskade Clara för 
placering vid krigsfronten och anländer till garnisonen. Överste 
Ricci har sin sjuka kusin Fosca boende hos sig. Giorgio och Fosca 
får kontakt. Clara skriver brev till Giorgio att han bör hålla sig borta 
från Fosca. Giorgio reser till Clara en tid, Fosca blir bedrövad. 
Giorgio skriver brev till Fosca där han förklarar att han älskar Clara 
och inte vill ha kontakt. Tillbaka vid fronten träffar han Fosca 
igen, som är besatt av honom, men han avvisar henne. Giorgio 
och Fosca slutar träffas, men en dag får Giorgio veta från läkaren 
dr Tambourri att Fosca är döende. Läkaren ber Giorgio besöka 
Fosca. Han tror att hennes tillstånd beror på att hennes kärlek 
inte besvarats.

AKT 2. |  Överste Ricci berättar för Giorgio om Fosca och hur hon lurats på pengar 
av en sol-och-vårare och blivit sjuk. Giorgio blir sjukskriven efter att ha drabbat 
samman med Fosca och ber henne ge upp kampen om hans kärlek. Hon förklarar 
att kärleken inte är någonting man väljer. Tillbaka hos Clara ber Giorgio henne att 
lämna sin man. Hon förklarar att hon då skulle förlora sin son. Giorgio inser att 
relationen med Clara är över. Översten hittar Giorgios brev som Fosca dikterat och 
anklagar honom för att ha förfört henne. Han utmanar Giorgio på duell. Giorgio inser 
att han älskar Fosca och de har en ödesdiger kärleksnatt…
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Johan Siberg
Johan är dirigent, kapellmästare och pianist med utbildningar vid 
Högskolan för scen och musik i Göteborg och Kungliga Musikhög- 
skolan i Stockholm. På sin meritlista som dirigent har han bland 
annat Familjen Addams och Historien om en soldat (Östgötateatern). 
Han var kapellmästare för Chicago och Sound of Music vid samma 
teater. Senare i år är han aktuell i Les Misérables (Wermland Opera), 
och han ingick i det kreativa teamet i Spelman på taket 2016.

DIRIGENT/MUSIKALISKT ANSVARIG

Josef Rhedin
Josef hade på 1980-talet nationella och internationella framgångar 
med sitt symfoniska rockband Tribute. Han utbildade sig till kom-
positör och dirigent och har sedan dess dirigerat föreställningar på 
GöteborgsOperan, NorrlandsOperan, Malmö Opera och konserter med 
i stort sett alla landets symfoniorkestrar. Han har komponerat verk 
för symfoniorkester, men också för teater och TV. Josef är musikalisk 
ledare och dirigent i musikalen Tänk om (Malmö Opera). 

ALTERNERANDE DIRIGENT

Victoria Brattström
Victoria är regissör och skådespelare, utbildad vid Högskolan för 
scen och musik i Göteborg. Victorias meritlista som regissör spänner 
över såväl stora utomhusproduktioner med luftakrobater och dansare 
som intima kammarspel för radio och TV. Hon står bland annat 
bakom produktioner som Järn (Göteborgs Stadsteater), Bad Girls 
(Folkteatern och SVT) och det nyskrivna cirkusteaterverket Jag är 
Perfekt (Pusterviksteatern i Göteborg). 2012 regisserade Victoria den 
kritikerrosade uppsättningen Next to Normal (Wasa Teater i Finland).

REGISSÖR

Fo
to

 P
riv

at

Bakom vår musikal står ett starkt team 
som håller i alla trådar. Voilá – här ger vi 
dig hjärnorna bakom musik, regi, kostym, 
scenografi, koreografi, ljus och ljud.

TEAM.
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Wincent  
Högberg
Wincent är ljudtekniker och ljuddesigner 
och startade sin karriär vid Wasa Teater 
i Finland med En Handelsresandes Död, 
Virginia Wolf och Shirley Valentine.
Sedan dess har han arbetat med bland 
annat Skönheten och Odjuret, Kristina 
från Duvemåla, Bröderna Lejonhjärta 
och Sound of Music (GöteborgsOperan 
och Malmö Opera). Ingick i det kreativa 
teamet i Spelman på taket våren 2016.

LJUDDESIGN

Monica  
Einarson
Monica har genom åren blivit en av 
våra mest respekterade sångcoacher och 
musikalartister. Allmänheten känner igen 
henne som rektor och sångcoach i TV-
showen Fame Factory. Monica har arbetat 
som sångcoach i musikaler som bland 
annat West Side Story, Miss Saigon och 
Dr Zjivago (Malmö Opera). Hon ingick i 
det kreativa teamet i Spelman på taket 
våren 2016.

SÅNGCOACH

Gunilla Olsson 
Karlsson
Gunilla är utbildad vid Stora Teaterns Balett- 
elevskola samt Balettakademien i Göteborg. 
Senast gjorde Gunilla koreografin till En 
Gentlemans Handbok i Kärlek och Mord 
(Wermland Opera). Hon har arbetat med 
Grease och Maratondansen (Länsteatern i 
Skaraborg), Fame The Musical, Skönheten 
och Odjuret, My Fair Lady, Cats och Romeo 
& Julia (GöteborgsOperan). Ingick i det kreativa 
teamet i Spelman på taket våren 2016.

KOREOGRAF
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Alexsander Brandt
Alexsander har sedan 2011 arbetat som biträdande regissör och koreografassistent på heltid inom opera, musikal och teater. Föreställningar 
han arbetat med är Det Går An på Läckö Slott, Turandot, Lucrezia Borgia, Chess på GöteborgsOperan samt Dr Zjivago, Miss Saigon, Kvartett, 
Hans & Greta på MalmöOpera. Sylvi på GöteborgsStadsteater. Han är även koreograf inom opera och showproduktioner.

REGIASSISTENT

Bild på Alexsander hittar du på sid 15

Ulricha 
Johnson

ÖVERSÄTTARE

Ulricha är en av Sveriges mest etable- 
rade översättare av musikdramatik, med 
närmare 30 produktioner i bagaget. Hon 
är utbildad musikalartist på Balettaka-
demien och skådespelare på Högskolan 
för scen och musik i Göteborg. Den första 
översättningen var Stephen Sondheims 
Into the Woods som hon också spelade 
en av huvudrollerna i på Södra Teatern 
och NorrlandsOperan. Hon är en hängiven 
Sondheim-entusiast.

Karin
Dahlström
Karin är frilansande scenograf och 
kostymtecknare. Hon är utbildad på 
Nordiska Scenografiskolan och HDK. 
Karin har bland annat samarbetat med 
Göteborgs Stadsteater, Regionteater 
Väst, GöteborgsOperan, Stockholms 
Stadsteater, Skånes Dansteater och Det 
Kongelige. Senast produktionen var Jag 
var här först på Folkteatern. Hos oss har 
hon tidigare gjort scenografi och kostym 
till Den bärande väggen och Amadeus.

SCENOGRAFI OCH KOSTYM

Anna 
Wemmert
Anna har arbetat som ljusdesigner sedan 1992. 
Hon är utbildad vid Dramatiska Institutet och 
verksam inom teater, opera och dans vid Göte-
borgs Stadsteater, Folkteatern, Regionteater Väst 
och GöteborgsOperan. Senaste produktion var 
operan Kär och Galen på Vadstena-Akademien. 
Hon har bland annat arbetat med produktionerna 
Sylvi och Klaras resa (Göteborgs Stadsteater) 
samt Orestien, VD och Blinka lilla stjärna 
(Folkteatern). Passion är Annas första musikal 
och första produktion hos oss.

LJUSDESIGN
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ur Wikipedia

Lidelse (av latinets patio= lida) kan betyda stark förkärlek 
till någonting, till exempel att man har passion för ett 
ändamål, en sak, en person, en förändring eller en åsikt.

Pellets på scen
Tvåhundra säckar fyllda med pellets finns på scen. 
Istället för sand som traditionellt används är det 
pellets som är fyllningsmaterial.

Pianot på scenen är helt tömt på innehåll för 
att det ska vara lätt att transportera fram och 
tillbaka. Det är alltså snyggt men går inte att 
spela på. Pianospelet som hörs kommer från 

orkesterdiket och pianist Kerstin Jansson.

Visste du att…

Kvinnor i blus
Har du noterat att Fosca har en 
klassisk garibaldiblus på sig? 
Anhängarna till den italienske 
frihetskämpen Giuseppe Garibaldi 
som levde under 1800-talet bar 
röda blusar i en viss modell. Senare 
blev den klassiska garibaldiblusen 
ett modeplagg för kvinnor.

"Kärlek kan man få om man ger, 
man tar hand om varandra
så pass att den andra blir fri."

"Tänk bara att ha tid att vara 
med varann och leva litegrann."

Du har väl inte missat de två pistolerna i 
1850-talsmodell som finns med på scen? 
Specialbyggda av en skicklig pyrotekniker 
innehåller de dioder och laddas med 
krutpatroner och lösa skott. En eldsflamma, 
rök och realistiskt ljud blir resultatet när den 
avfyras och säkerhetsavståndet är tre meter.

Pistoler gånger två

Många trådar i luften
5 000 trådar (30 000 meter totalt) utgör den speciella ridån. 
Den är tekniskt avancerad och har varit en utmaning för 
produktionen. Ridån kan styras både horisontellt och vertikalt 
från scenmaskineriet i taket ovanför scenen. Den kan hissas 
hela 10 meter upp i luften!

Att hålla koll på sina ombyten är viktigt som skådespelare. 
Inte minst på scen när utrymmet är begränsat. Ett exempel 
på smart förvaring är baksidan av pianot som fungerar som 
hatthylla för alla olika huvudbonader som ska av och på.

Compact living på scenen

KURIOSA.

Det är detaljerna 
som gör det i en 
stor produktion som 
Passion. Här ger vi 
dig smått och gott 
kring föreställningen.

3030

Visste du att vår regissör för Passion också genomför ett tvärdisciplinärt avhandlingsarbete i Scenisk Gestaltning?  
Projektet Playing Oneself As If Another: Acting and directing strategies as practical approaches in person-centred health care genomförs i 
samverkan mellan Högskolan för scen och musik (hsm.gu.se) och Centrum för personcentrerad vård (gpcc.gu.se) vid Göteborgs Universitet. 

Här kan du läsa mer om avhandlingsprojektet smot.se/forskning

3131
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Vad tycker du utmärker Stephen Sondheim som kompositör?
J: Han är dramatiskt skicklig. Han är en väldigt intelligent 
musikalisk dramaturg som får fram berättelsen så bra i musiken. 
Han är många gånger otroligt vitsig. Man ska inte leta hits 
hos Sondheim, det finns bara en – Send in the clowns ur 
Sommarnattens leende.
H: Jag tycker att hans musik utmärks av originalitet, nytänkande 
och våghalsighet. Han är en person som tänker mycket utanför 
ramarna. Han är inte konventionell överhuvudtaget. Det är det 
som är så spännande med honom, att han är en udda fågel i 

Johan Siberg  
Dirigent

Håkan Molander  
Musiker i Sinfoniettan

En dirigent. 
En musiker. 
Ett samtal.
Ett samtal med dirigent Johan Siberg och Håkan 
Molander, musiker i Jönköpings Sinfonietta, om 
Stephen Sondheim och hans musik i Passion. 

detta sammanhang. Hans musik är inte helt enkel att förstå 
till en början, den kräver att man är lite insatt och öppen för 
andra sätt att hantera form på. Han är enormt finurlig. 

Vad har han betytt för musikalgenren?
J: Han har betytt jättemycket. Han är så fri musikaliskt och 
en av få som sluppit bry sig om konventioner och att leverera 
några hits. Han har ändå alltid fått de största artisterna och 
skådisarna att vilja göra sina grejer. 
H: Sondheim har betytt allt. Han har skapat en helt ny 
musikalform. Man kan väl säga att alla musikalartister 
släpper allt de har för händerna om de blir erbjudna en roll 
i en Sondheim-musikal och det kan man inte säga om så 
många kompositörer. Han säger ju också att han inte vill 
vara lättillgänglig. Det han gör är på en väldigt hög nivå. Om 
man lyssnar på fem olika musikaler av Sondheim så får man 
fem helt olika upplevelser. Det är som att det är en helt ny 
tonsättare man lyssnar på varje gång man hör hans musik.  

Hur skulle du beskriva musiken i Passion? 
J: Musiken är stundtals ganska kärv utifrån genren sett. Det 
kan vara olika tonarter samtidigt och ibland finns det ingen 
tonart i vissa sektioner. Musiken är rytmiskt intressant. Det 
finns nästan alltid en riktning framåt i berättandet. 
H: Musiken är otroligt väl integrerad i texten, han har ju 
alltid skrivit text och musik själv. Han vill få en effekt av det 
som händer på scenen med sin musikaliska gryta och det 
gör han så fruktansvärt bra. Han är så lite stelbent som man 
kan bli. Han målar med stora penseln i Passion, rytmiskt 
och tonartsmässigt är musiken som en gryta som hela tiden 
ger nya dofter. 

Hur har det varit att arbeta med Passion 
som dirigent/musiker? 
J: Det har varit väldigt spännande. Det är lätt att behålla 
kreativiteten för det finns så mycket information i musiken 
som man hela tiden upptäcker. När man lär känna 
melodierna och tematiken växer nya saker fram. Man 
kan nöta den ganska länge och den blir inte tråkig. 

33

Jag har länge velat göra Passion 
och till och med föreslagit den 
på en annan teater. När sedan 
Staffan Aspegren ringde och 
erbjöd mig möjligheten, helt 
ovetandes om att jag så gärna 
ville göra just den, kändes det 
som en skänk från ovan.
H: Musiken är så pass komplex 
så det tar tid innan man lär 
känna den och ta den till sig. 
Men det gör också att man 
inte tröttnar så lätt. Musiken 
är svårsjungen.  Det här är en 
helt annan typ av meny som 
presenteras och jag tror det är 
därför som sångare och musiker 
så gärna ställer upp när någon 
kallar att göra Sondheim, det är 
så givande.

Vilka har de stora utmaningarna 
varit i arbetet? 
J: Pedagogiken kring musiken är 
väl det svåra. Hur man ska lära 
ut den? Det är en utmaning för 
sångarna och skådespelarna att 
skapa karaktärerna eftersom de 
styrs väldigt mycket av musiken.
H: Man måste slita hårt för att 
hitta rätt väg i musiken men när 
man gör det så känner man hur 
lätt det är och hur fantastiskt väl 
allting passar ihop. Det är som ett 
pussel med konstiga bitar, man 
vet inte vad som är upp och ned. 
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Ulricha tar sig 
an Sondheim
Manus från engelska till svenska. Det är det stora arbetet som översättaren 
Ulricha Johnson tagit sig an i Passion. Ta del av hennes tankar kring detta 
mästerverk av Stephen Sondheim.

tt som översättare närma sig ett Sond-
heimverk är skräckfilm och julafton i ett. 
Det finns ingen som skriver så avancerat, 
sofistikerat och precist. De musikaliska 
fraserna är lindade runt oändliga rimflätor, 

allitterationer och oförutsägbarheter. Utmaningen ligger i att 
få med så mycket av originalets särart som möjligt och få 
allt att låta som att det hela tiden var menat att framföras 
på svenska. Men det är väl omöjligt? Ja då. Men jag finner 
att Sondheims rytm ändå passar svenska språket, med våra 
långa och distinkta ord och klara vokaler. 

När fraserna och betoningarna efter mycket hårslitande 
ligger på plats så gott det går, när tårarna över Fosca, 
Clara och Giorgio torkat på tangentbordet, kan jag inte 
tänka mig ett bättre språk än svenska att framföra detta 
storslagna verk på.

             Att som översättare  
 närma sig ett Sondheimverk 
är skräckfilm och julafton i ett. 

Stephen Sondheim
FÖDD: 1930 

BOR: New York

VERKSAM SOM: Kompositör och 
textförfattare i musikalvärlden

A

P residentmördare, psykotiska 
sagofigurer och en barberare som 
slaktar kunder. Udda ämnen är 
Stephen Sondheims signum. 
Svenska teatrar och operahus 

vågar då och då spela något av Sondheims 
verk, trots att man alltid befarar att han är för 
smal för publiken. Hans intellektuella texter och 
ekvilibristiska, oförutsägbara musik har gjort att 
kritiker gör vågen och listan över prestigefulla 
priser är lång. Spelperioderna på Broadway har 
dock sällan varit långa. 
 Sondheim har själv aldrig strävat efter 
popularitet, utan ständigt sökt nya, oprövade 
vägar i sin musikdramatik. Han är inte ute efter 
att publiken ska nynna på sångerna, han vill 
att man ska komma ut från teatern med en 
upplevelse. Ofta har hans verk kommit ikapp tiden 
och publiken ett par decennier efter skapandet. 
Många nyuppsättningar görs på Broadway 
såväl som på olika scener i världen, samt som 
filmatiseringar – de senaste åren Sweeney Todd 
med Johnny Depp och Into the Woods med 
Meryl Streep. Som 26-åring skrev han texten till 
West Side Story. Han anses av många som den 
störste musikalkompositören, och han dyrkas av 
engagerade fans.
 
Sondheim jobbar alltid tätt ihop med en 
manusförfattare medan han själv skriver sång- 
texter och musik. Historien är oförhandlingsbar 
utgångspunkt och för varje verk innebär detta en 
ny väg i det musikaliska uttrycket. 
 I den Londonbaserade Sweeney Todd är 
dissonanserna lika skärande smutsiga som de 
mörka gränderna, den pulserande rytmen och de 
svulstiga orkestreringarna med grälla visslingar 

går hand i hand med hämndbegäret hos den 
blodtörstige huvudpersonen. 
 Lika lätta och ohejdat flödande är de vemodiga 
och hypnotiska valserna i A Little Night Music, där 
den ständiga tretakten får utgöra det skandinaviska 
i den trolska sommarnatten. När den pointilistiske 
konstnärens ego står i centrum i Sunday in the 
Park with George, är musiken lika pointilistisk 
som målningarna. I korta, snabba staccaton 
virvlar tankarna och grälen, tills den färdiga tavlan 
smälter ihop alla färger i en final av triumferande 
och förlösande harmoni. I Company, som 
utspelas i huvudet på en relationsfobisk ungkarl 
i flott Manhattanmiljö, finns teman av elegant 
loungemusik och drinkarna sköljs ner till svala 
bossanovarytmer.  
 I den Jungianskt influerade sagomusikalen 
Into the Woods blandas framåtdrivande klangfulla 
teman med katastrofdoftande jazzstrofer och 
smäktande försoningssånger i en galghumoristisk 
röra där klassiska sagofigurer som Rödluvan och 
Askungen ofrivilligt blandar sig i varandras sagor 
med totalt kaos som följd. I Assassins speglas den 
amerikanska historien i musik. Från variationer 
på den faktiska entrémusik den amerikanska 
presidenten hyllas med, till vaudeville, pop, cabaret 
och country and western.  
 
Denna satir över den amerikanska drömmen 
rörde upp känslor när den kom, karaktärerna är 
presidentmördare. Allt utspelas icke-kronologiskt 
med Kennedy-mordet som kuslig final. Efter det 
sista dödsskottet sjungs svängiga Everybody´s got 
the right to their dreams, med karaktäristisk ironi. 
När den hade urpremiär Off Broadway 1991 utbröt 
Gulfkriget och den lades ner efter några veckor. Det 
var inte läge att kritisera presidenten. 

forts.
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ULRICHA JOHNSON
Översättare

Skivinspelningar för den nyfikne
1. Into the Woods originalinspelningen från Broadway 1987 
En otroligt tätt vävd komedi med teman som lockat psykologer till 
metaforberusning. Tål hur många lyssningar som helst, vissa arior 
och ensembler är de bästa Sondheim skrivit. Det finns en engelsk 
och en ny Broadwayinspelning, men inget slår Bernadette Peters 
som häxan, eller Joanna Gleason som Bagarfrun.

2. Sunday in the Park with George, Broadway 1984 
Sondheims pointilistiska komposition om den pointilistiska 
konstnären Seurat. Bernadette är magnifik här också, 
medan Mandy Patinkin står för nyanserna. Sägs handla om 
Sondheim själv, men det kan vara projicering, för de flesta i 
kulturarbetarbranschen relaterar nog motvilligt till Georges ego.

3. Sweeney Todd, originalet från Broadway 1979 
Det obestridliga mästerverket med pulserande dramatik 
kombinerat med den svartaste humorn den här genren sett. 
Len Cariou är oslagbar, trots att fler tolkat rollen. Här har han 
den oemotståndliga Angela Lansbury som moatjé. Den här 
plattan måste ha spräckt en och annan högtalare i sina dar.

4. Sondheim. A celebration at Carnegie Hall 
Det finns många samlings- och hyllningsplattor, varning 
utfärdas. Den här är förvisso något ojämn, men har å andra 
sidan höjdpunkter som inte är av denna världen: Glenn Close 
sjunger Send in the Clowns, nu bortgågna Madeleine Kahn gör en 
fantastisk Not Getting Married och ett antal gamla Broadwayrävar 
drämmer av ljuvliga tolkningar, med nya fantastiska arrangemang 
och full symfoniorkester.

5. A little night music, 1973
Sondheims Bergmanhyllning, helt komponerad i olika former av 
tretakt. Den är lyrisk, komisk, drömmande, och försätter lyssnaren 
i trans. Den här originalinspelningen bjuder på artister som 
Len Cariou, Glynis Johns och Victoria Mallory. Finns en engelsk 
inspelning med Maria Friedman också. Varning för filmversionen 
med Elisabeth Taylor!

ndra gången den skulle ha premiär ägde 
terrorattackerna mot World Trade Center rum 
och produktionen fick läggas ner redan under 
repetitionerna 2001. Några år med Bush som 
president tycks däremot ha fött en lust att skratta 

åt eländet, och Assassins hade en mycket framgångsrik spelperiod på 
Broadway 2004. Efter det första misslyckandet med Assassins blev 
Sondheim oerhört besviken, och han bröt dessutom foten. Medan 
han var gipsad och kände sig sårbar, sökte den unge beundraren 
Peter Jones upp honom. Sondheim berättade för vänner att han 
var kär för första gången. Efter uppbrott och återförening gifte de sig 
1994, samtidigt som Passion hade premiär. 
 Historien om den oattraktiva, bittra Fosca som efter manisk 
kamp slutligen blir älskad av den vackre soldaten Giorgio. I Passion 
finns mindre av de humoristiska knorrarna i orkestreringen, färre 
vitsiga texter, det är som ett experiment i icke-ironi av ironins konung. 
Kärlekshistorien klingar mäktigt, orkestern frammanar ett hypnotiskt 
och drömlikt tillstånd. Sondheim ville skriva ett verk som närmar 
sig opera, han menar att karaktärerna är för storslagna för att göra 
sig i musikalform. Samtidigt hatar han opera och tycker recitativ 
(operans speciella talsång istället för talad dialog) är obegripligt. 

Sondheim har i Passion använt operans sätt att inte ha refränger, 
utan snarare återkommande melodislingor och textfraser som skapar 
igenkänning hos åskådaren, och talscener som leder in och ut ur 
sångerna i en intrikat väv. 
 Under förhandsvisningarna inför urpremiären reagerade 
publiken ibland våldsamt och med avsmak på Foscas karaktär, till 
stor förvåning för upphovspersonerna. Vid ett tillfälle skrek någon 
”Dö, Fosca, dö!” från salongen, och ibland kom applåder när hon 
kollapsade. Sondheim tror att historien framstod som löjlig för vissa. 
De vägrade att tro att någon, minst av allt någon så sympatisk och 
attraktiv som Giorgio, kunde komma att älska någon som Fosca. De 
kunde inte identifiera sig med huvudpersonerna. ”Jag tror dock att 
de kan ha identifierat sig med Giorgio och Fosca alltför lätt och funnit 
obehag i det”, säger Sondheim. ”Att bilden av kärlek, ren och vacker 
som en eldsflamma, kan strömma från en källa så avig och självisk 
är svårt att acceptera. Kanske de reagerar på insikten att vi alla är 
Fosca, vi är alla Giorgio, vi är alla Clara.”

A
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SUSANNA FREDÉN Sufflör 
PATRIK FRANKE Dramaturg
JOHANNES BÅLD Repetitör
ANNIKA BJELK Repetitör
OSCAR MICAELSSON Repetitör
DANIEL LINDÉN Repetitör
JOAKIM EKSTRÖM Scenmästare 
TINA HULTMAN Bitr scenmästare/automation
HENRIC NATANAELSON Bitr scenmästare
JACK STRANDBERG A-ljud
SEBASTIAN CEDERBLAD A-Ljud
MATTIAS PETTERSSON B-Ljud och orkesterteknik
ANDRÉAS JONASSON Belysningsmästare
MIKAEL ANDERSSON Videoprogrammering/Bitr ljustekniker 
VICTOR GUSTAFSSON Följespotsoperatör
KHALED AL MALEK Följespotsoperatör
CLIVE LEAVER Bildbearbetning och animation
PONTUS LEKANDER Orkestertekniker
SARA WERLINDER Kostymmästare
MY CHIACCHIERO Kostymmästare
IDA WADENRUD Bitr kostymmästare
JOEL CELÉN Bitr kostymmästare
SANNA EKSTRÖM FORSBERG Bitr kostymmästare

MALIN JONASSON SAHLSTEDT Maskdesign
MAUD LÖFBERG Maskör

ALONA ANDERSSON Kostymtekniker
MARIELL GABRINSKI Sömmerska

EVA BERGMAN Sömmerska
LOTTA RUDMAN Patinerare

ISABELLA BARBERA Rekvisitör
LENA HOFF Rekvisitör

ROSEL JONSSON Attributmakare och dekormålare
EMBLA BJÖRCK Bitr attributmakare

AXEL BOBERG RAGNERSTAM Teatersmed
JOSEPH FAHY Dekorsnickare

MARTIN ALMBERGER Dekorsnickare
FREDERIC JOHANSSON Tillverkningsteknisk chef/konstruktion

LOTTA GERHARDSSON Bitr orkesterchef
LISBETH BJELKE Notbibliotikarie

DAN FERNSTRÖM Inspicient 
MARIA HÄGGLUND / INGER EINHERI Producent

ULF BERGLUND Marknadschef
GABRIELLA BERGMAN Konstnärlig chef musik

STAFFAN ASPEGREN Konstnärlig chef teater 
PER-OLA NILSSON Verksamhetschef och ansvarig utgivare

BRA ATT VETA Rök från örtcigaretter samt pistolskott förekommer i föreställningen. Istället för premiärblomma har Smålands 
Musik & Teater i år valt att stödja Barncancerfonden genom Silverhjärtat – lilla armbandet. Föreställningen presenteras i 
samarbete med NorrlandsOperan. STORT TACK till Folkteatern i Göteborg och NorrlandsOperan.

Produktion.



Vi hoppas att du, kära publik, har fått följa med i en känslomässig 
bergochdalbana under föreställningen av Passion. Vår önskan 
är att du diskuterar föreställningen när du hämtar ut jackan i 
garderoben eller borstar tänderna i kväll. Kanske istället för att 
fortsätta som om allt var som vanligt.

EPILOG.

Följ med oss –  
lycklig som olycklig

O
            ch så hoppas vi att du pratar med          
   andra om när ni kommer hit   
      nästa gång. För det här är ju inte  
     slutet, precis tvärt om. Passion  
   är bara början på en ny säsong  
              här hos oss. Vi hoppas att du vill vara 
med oss. För vi behöver dig. Och du behöver oss.  
Tillsammans skapar vi kultur som är viktig på riktigt.
Lyckobegreppet är samlingsnamnet för hela säsongen 
som ligger framför oss.
 Den där lyckan. Finns den? Är den viktig? Går 
den verkligen att fånga? När vi tittar ut i världen har 
samhället ett krav på oss att vara lyckliga. Och är vi 
inte glada så är vi misslyckade. Eller, är det så? Är det 
avsaknaden av lycka som lyser igenom och som kan 
kännas outhärdlig att se? För oss känns det angeläget att 
få en dialog med dig om lyckan i livet  – eller bristen 
på den – kopplat till samhället och hur det ser ut idag. 
Passion är full av den – jakten efter lycka. 

Även Hamlet vill vara lycklig men möts bara av ond bråd 
död. För Katitzi skulle jordens största lycka vara att få gå 
i skolan. Nytt för denna säsong är satsningen som görs på 
musikal. Samspelet mellan ensemblen och sinfoniettan.  
Där orden slutar tar musiken över och våra fantastiska 
orkestermedlemmar blir mer personliga, medagerande i 
föreställningen på ett helt nytt sätt. Vi hoppas att du och 
orkestern ska bli mer nyfikna på varandra. 
 Så till säsongens utmaning! Gå och se någonting du 
trodde att du aldrig skulle köpa en biljett till. Ta en paus
från det vardagliga som du är mitt uppe i. Unna dig att vila 
från dig själv och få lite nya tankar. Vågar du? Risken finns 
att du berörs.

MELODI OCH GENI  Konsert med 8-åriga violinisten Sara Hagman. 
Det går inte att hitta henne på Youtube – måste höras och ses live!

STRAWBERRY FIELDS En roadmovie på scen som tar fascistiska 
tendenser i samhället och radikalisering av dessa på allvar.

NÅGRA TIPS PÅ GOBITAR INFÖR SÄSONGEN


