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HUR VET MAN ATT
NÅGONTING ÄR
DÅLIGT OM ALLT
KÄNNS BRA?

”VAD ÄR EN
MÄNNISKAS SJÄL?
OCH VAD INNEBÄR
DET ATT SÄLJA DEN?”
I judisk-kristen tradition är själen det som definierar vår identitet och skiljer oss från andra.
Själen är därför inte utbytbar eller till salu som vilket ting som helst. Att sälja sin själ för att
nå makt och framgång och som betalning vara tvungen att följa med ner i helvetet efter
döden, måste därför betraktas som det yttersta sveket mot både sig själv och Gud.
Dessa tankar har genom tiderna fascinerat och inspirerat författare, musiker, konstnärer och
filmare, men det är nog Johann Wolfgang von Goethes monumentala teaterpjäs som är mest
känd och citerad. Charles Gounods Faust är baserad på Jules Barbiers och Michel Carrés pjäs
Faust et Marguerite samt första delen av Goethes Faust.
I Tyskland kallar man operan Margarete eftersom man skäms över att presentera den som
Faust – med all rätt. Men vad Gounods opera saknar av fördjupning, vinner den istället på
sin livskänsla och relativa överskådlighet. Och på tre timmars underskön musik. När man
läser Goethe längtar man efter Gounods musik och vice versa. Vi behöver dem båda.
KJELL ENGLUND, VD OCH KONSTNÄRLIG LEDARE
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”JAG HOPPAS ATT DU KOMMER ATT FÅ EN KVÄLL MED BÅDE EFTERTANKE,
SKRATT OCH EN OCH ANNAN KLUMP I MAGEN. FÖR SÅ SOM VÅR VÄRLD
SER UT IDAG, FASANSFULLT GRYM OCH SAMTIDIGT HELT FANTASTISK
– SÅ, ÄR OCKSÅ MIN ÖNSKAN ATT DU UPPLEVER FAUST. OCH VEM VET,
IMORGON BIDRAR KANSKE DU TILL ATT GÖRA VÄRLDEN LITE BÄTTRE.”
MARCUS OLSON, SCENOGRAF & KOSTYMDESIGNER
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”FAUST KAN SES SOM EN
SYMBOL FÖR MÄNNISKORS
LÄNGTAN EFTER MER”
Jag börjar alltid mitt arbete med att radera allt jag vet, eller tror mig veta,
om ett verk. På det sättet försöker jag skapa mig en egen bild av det utan att
påverkas för mycket av hur det iscensatts tidigare. För mig är det också viktigt
att skapa en väg som gör att operan inte blir en ”museal instans”, utan kan
integreras med vår tid här och nu.
Som kvinna blir det självklart för mig att se de starka kvinnorollerna i operagenren, och jag ställer mig ofta frågan varför dessa sällan lyfts fram. I Gounods
Faust är det naturligt att Marguerites karaktär blir lika viktig som Fausts. De
parallella historierna är verkligen värdefulla för handlingen, de ger föreställningen
tyngd. Att lyfta fram de kvinnliga karaktärerna och ge deras inbördes relationer
den plats som de förtjänar i den här operan, är både naturligt och viktigt för att
historien överhuvudtaget ska bli trovärdig. De är dessutom helt nödvändiga för
att förstå Faust och det han saknar.

”ATT VÄLJA EN FAVORITKARAKTÄR ÄR
OMÖJLIGT, DET ÄR SOM ATT EN FÖRÄLDER
SKA VÄLJA SITT FAVORITBARN”
MAGI OCH BRUTAL VERKLIGHET
I den här versionen representerar Méphistophélès lyx och flärd. Han är inte en
behornad djävul utan snarare ett glassigt brett leende och din nya bästa vän.
Lockande som en drog får han dig att känna allt – lite mer och lite bättre, ända
tills inget annat längre har betydelse. Han förverkligar din dröm och betalningen
är helvetet. Han får både Faust och Marguerite att släppa loss och uppleva
saker de inte trodde var möjliga för dem. Fri från snäva normer, förväntningar
och fördomar rör han sig obesvärat mellan olika öden. Han lever inte inom våra
begränsningar utan äger makten att anpassa sig för att förföra precis vem som
helst – även kloka vetenskapsmän. Och om allt verkar bra – hur ska man då
veta att det är dåligt?

Kosma Ranuer (Méphistophélès)
Andreas Resar (dansare)
Susanna Levonen (Marthe)
Barnstatister och delar ur
NorrlandsOperans kör

EVA-MARIA MELBYE
REGISSÖR
Efter Operahögskolan gjorde Eva-Maria
sin regidebut med Dido & Aeneas 2008.
För kostym stod Marcus Olson. Den
nyskrivna operan Sol går op sol går ned
som hon regisserade 2015 gick för utsålda
hus på Den Kongelige Opera i Köpenhamn
och extraföreställningar fick sättas in.
Babel nominerades till danska teaterpriset
i kategorin Bästa opera, även här i samarbete med Marcus Olson. 2016 nominerades
Eva-Maria till International Opera Award
i kategorin Young director. 2016 gjorde
Eva-Maria en halvscenisk version av Peter
Eötvös nyskrivna opera Senza Sangue och
Ridder Blåskæg med Göteborgs Symfoniker.
Som regissör fokuserar hon noga på
nyckelhistorien och inspireras av musiken.
Faust på NorrlandsOpean är Eva-Marias
och Marcus sjätte produktion tillsammans.

ILLUSIONEN AV DET PERFEKTA
Faust kan ses som en symbol för människors längtan efter något annat, något
mer, en spegling av vårt psyke och samvete. Jag tror att vi alla mer än en gång
i livet ger efter för frestelser fast vi vet att de inte är bra för oss.
Många av oss lever i en ständig strävan efter perfektion. Men perfektionen är
en illusion och det finns ingenting som saknar konsekvenser. Att acceptera det
och oss själva inklusive våra brister, gör kanske att vi kan undvika att hamna
i samma situation som Faust, där vi alltför sent upptäcker att vi har spenderat
livet fel och kanske också med fel personer. Visst är Faust extraordinär,
men samtidigt så otroligt vanlig.
Faust är ingen munter opera men den har en massa humor och det kan behövas
när man tar itu med alla stora frågor kring hur vi använder vår korta tid i livet.
Dessa kontraster är en av operans stora tillgångar. Det, och att få röra oss
så obesvärat mellan alla olika karaktärer och öden.
EVA-MARIA MELBYE, REGISSÖR

”JAG SYMPATISERAR
MEST MED MARGUERITE
– MEN DJÄVULEN HAR
ROLIGAST KLÄDER”
För drygt ett år sedan, i början av arbetet med den här föreställningen, kände
jag att handlingen var väldigt gubbig. Det var den gamla vanliga historien om
kvinnan som offer och mannen som lever livet och får göra som han vill utan
en enda tanke på konsekvenserna. Men vid närmare eftertanke och djupdykning
in i materialet tillsammans med Eva-Maria, så vändes mina tankar. Jag hoppas
att vår föreställning fortsätter diskussionen kring ständigt aktuella ämnen
värda att bolla om och om igen; könsroller, klass, tillhörighet, kapitalism,
makt och vanmakt.
Konsten speglar på något sätt alltid verkligheten och problemen kvarstår runt
omkring oss. Hur mycket har egentligen hänt på dessa dryga 160 år?

ALLA HAR VI KANSKE EN LITEN DJÄVUL INOM OSS
Visuellt har jag haft som avsikt att arbeta på ett tvetydigt sätt. Kan färgglada
karameller egentligen vara giftiga fast de ser så galet goda ut? Kan ett mörker
ibland kanske vara det bästa att gömma sig i för att hålla ryggen fri? Jag har
också lekt med tanken att alla faktiskt har en liten djävul inom sig och att det
är vi själva som skapar den.
Gällande kostymerna har jag valt att inspireras av tiden då verket skrevs,
mitten av 1800-talet, men på mitt eget vis har jag försökt att skapa en eklektisk
sammansmältning i förhoppning om att den som betraktar dem ska kunna ta
till sig historien genom moderna referenser.
Pentagrammet som spelar en stor roll i scenbilden har använts på olika sätt
inom vetenskapen och även i religiösa, mytiska sammanhang. Tvetydigheten
i tecknet står som en symbol för kärnan i Faust. Rätt vänd, med de fyra
elementen representerade, står den för liv och godhet. Vänd uppochner
är den Satans märke.

KUNSKAPENS MAKT
Böcker är något som representerar Faust och det han står för som vetenskapsman och att ha historisk litteratur på vissa av kostymerna är ett abstrakt sätt att
visa det på. Jag har också haft tanken att Méphistophélès helt enkelt ser till att
Fausts ”nya värld” uppkommer just utifrån de referensramar han redan är bekant
med, det vill säga det enormt stora antal böcker jag tänker mig att han som
vetenskapsman, forskare, teolog svartkonstnär, har i sin bokhylla.
Vad Faust gör med sin frustration när han inser att all hans forskning och
vetenskap lett till rien – ingenting, kommer publiken att bli varse. Men om jag,
likt Faust, skulle ifrågasätta mina egna kunskapskällor och livsverk så skulle
jag nog också både i vrede och depression, sakta men säkert utplåna dessa.
MARCUS OLSON, KOSTYMDESIGNER OCH SCENOGRAF

MARCUS OLSON
SCENOGRAF &
KOSTYMDESIGNER
Marcus Olson har med sitt modiga,
varierande uttryck haft flertalet succéer
sedan sin examen från Dramatiska Institutet
i Stockholm 2008. Bland framgångarna
i Danmark kan bl a nämnas Babel på
Hofteatret och Sol går op Sol går ned på
Den Konglige Opera. Han har skapat scenografi och kostym till flertalet uppsättningar
på Helsingborgs Stadsteater, danskompaniet
Bounce´s avskedsföreställning The Last
Bounce i Globen, Romeo och Julia på SMOT
och flera föreställningar på Romateatern.
Förra hösten debuterade han inom musikalgenren med kostymdesign till Kinky Boots
på Malmö Opera. Han har även arbetat med
flertalet musikvideor, kortfilmer och spelfilm.
2016 skapade han en väldigt personlig
scenografi och kostym till Den listiga lilla
räven på NorrlandsOperan. Just nu är han
aktuell med Trollkarlen från Oz på Ung Scen
Öst och till våren debut på Dramaten med
Budskapet till Maria.

Sabina Bisholt (Marguerite)

HANDLINGEN
AKT 1
HOS FAUST

Vetenskapsmannen Faust har arbetat frenetiskt hela sitt liv för att lösa de stora frågorna,
att hitta meningen med livet. Han har offrat hela sin ungdom för lärdom och när det visar
sig att allt hans slit och all den tid han lagt ner inte lett till någonting inser han att han har
gått miste om allt det viktiga. Kvar finns ingenting.
Faust vill få ett avslut på allt och ta sitt liv. Han blir avbruten i sitt självmordsförsök när han
hör stadsborna utanför lovsjunga Gud. När Faust hör detta kallar han på djävulen i trots.
Plötsligt står djävulen i form av Méphistophélès framför honom och lovar att uppfylla hans
önskningar och begär. I utbyte ska han gå med på att tillhöra Méphistophélès i livet efter
döden och följa med till hans rike.
Faust vill ta tillbaka makten över sitt liv, han önskar sig ungdom, passion och kärlek! Han
tvekar ändå över Méphistophélès erbjudande. Méphistophélès visar då ett foto på en ung
kvinna – Marguerite. Faust signerar då kontraktet och ger sig av med sin nyfunne vän.

AKT 2
PÅ TORGET

Det är avskedsfest för alla som ska dra ut i krig, Marguerites bror Valentin är en av dem
och hans syster ger honom en amulett som ska skydda honom i kriget. Valentin ber
vännen Siebel att ta hand om hans syster när han är borta. Siebel är förälskad i Marguerite
och åtar sig gärna uppgiften.
Festandet eldas på av Méphistophélès som sitter på en guldkalv och sjunger om
människans kärlek till guld. Han förutspår att både Valentin och den nyvärvade soldaten
Wagner snart ska dö och att de blommor Siebel plockat till Marguerite ska vissna.

Tiden har gått och Marguerite är nu ensam och helt ur balans, mer eller mindre galen.
Faust har försvunnit och Marguerite är utom sig. Siebel försöker trösta henne och
upptäcker att Marguerite i sorg och desperation dödat sitt och Fausts gemensamma barn.

AKT 4
MARGUERITES HEM,
KYRKAN OCH TORGET

Marguerite går till kyrkan för att be för barnet och för Faust. Förtvivlad vänder hon sig till
Gud och när hon tror att det är han som kommer för att fördöma henne är det egentligen
Méphistophélès som talar.
Valentin och de andra soldaterna kommer hem från kriget. Hela staden har bombats
och de som inte är döda är sårade och traumatiserade. Valentin inser att det är Faust
som förfört och bringat olycka över hans syster och utmanar honom i duell. Duellen är
inte rättvis då Méphistophélès hjälper Faust att döda Valentin som i sin tur slungar en
förbannelse över sin syster precis innan han dör.
Méphistophélès har tagit med sig Faust till sitt rike. Här firas Walpurgisnatten, Valborg,
och allt är en förvrängd fest. Faust låter sig lockas och övertygas om att det tjänar
honom bäst att glömma morgondagen och berusar sig en sista gång. Plötsligt får han
en uppenbarelse av Marguerite med ett rött band om halsen. Han ger sig av från den
mardrömslika festen för att leta efter henne.

AKT 5
MÉPHISTOPHÉLÈS RIKE
OCH I FÄNGELSET

Faust hittar Marguerite i fängelset där hon väntar på att avrättas för barnamordet.
Marguerite är så världsfrånvänd att han inte får kontakt med henne.
Allt i Fausts värld är nu sämre än vad det var i början …

Äntligen får Faust träffa Marguerite som dock avslår hans första närmanden. Festandet
fortsätter och avslutas med en dans som blir allt mer extatisk och galen.

AKT 3
MARGUERITES
TRÄDGÅRD

Siebel vaknar, påverkad av nattens eskapader. Blommorna påminner henne om Marguerite,
men hon upptäcker snabbt att Méphistophélès trolldom får blommorna att vissna för
hennes händer. Genom att doppa blommorna i vigvatten så lyckas Siebel dock upphäva
förbannelsen och plocka en bukett som kärlekshälsning till Marguerite.
Faust och Méphistophélès ser Siebels enkla gåva och Méphistophélès ger sig av för att
hämta en finare present. Han kommer med ett smyckeskrin och påkallar mörkrets och
naturens krafter för att Faust ska lyckas förföra Marguerite och föra henne i olycka.

PAUS

30 minuter

Kosma Ranuer (Méphistophélès),
Hannes Öberg (Valentin)

Fredrik Essunger (Wagner),
delar av NorrlandsOperans kör

FAUST – MANNEN, MYTEN ...
Vetenskapsmannen, alkemisten, astrologen, magikern och – kanske – svartkonstnären Johann Georg Faust, levde 1480–1540 i Tyskland. Han dog under
mystiska omständigheter och i slutet av 1500-talet blev hans historia grunden
till den brittiske dramatikern Christopher Marlowes pjäs The tragical history
of Doctor Faust. Johan Wolfgang von Goethe skrev på sin tongivande version
av dramat i över 60 år, från 1772 till 1832. Verket spänner över fyra litterära
epoker: Auklärung, Sturm und Drang, Klassik och Romantik, vilket är ett av
skälen till att det har blivit ett av litteraturhistoriens mest betydelsefulla verk.
Myten om den bildade Faust som var så besviken på livet att han ingick en
pakt med djävulen för att få uppleva lycka, har gett upphov till böcker, filmer,
pjäser, musikstycken och – opera.

NYCKELN TILL MARGUERITE
Goethe fascinerades av rättsfall där unga kvinnor dödat sina barn.
Gretchentragödie – den del som operan Faust bygger på – skrev han också
med bakgrund från en sådan rättegång. Tio år senare, 1783, blev Goethe
ombedd att ge råd i en liknande rättegång och även här, såväl som
i Gretchentragödie, tyckte han att dödsdomen var den rätta. Även fast
han så noggrannt hade satt sig in i hennes sociala och mentala tillstånd.

MÅLET VAR GRAND OPÉRA
Faust är en fransk opera och
från början var Gounods version
ett sångspel med talad dialog.
Premiären på ett av Paris mindre
operahus 1859 var ingen succé,
men Gounod kämpade vidare mot
sitt mål att sätta upp ett storverk,
en Grand opéra. Han omarbetade
därför sitt verk, bytte ut sånger och
texter, lade till kör och balett. När
den nya versionen till slut var klar,
välkomnades den av Parisoperan,
publiken jublade och Faust-succén
var given. Turnén i Europa likaså.
Resten är historia.

”GOUNOD ÄR
MELODINS MÄSTARE”
Förutom att kort och gott vara ett av de mest kända standardverken så är
Gounods musik enormt vacker. Jag skulle vilja beskriva den som mycket
känslosam – böljande och sammansatt – med få riktigt skarpa kanter. Den
är väldigt fransk och klassisk på det sättet. Men den saknar för den skull inte
dramatik. Det är vackert och tilltalande men utan att vara tårdrypande, mer
WOAOW! Kärleksscenerna är till exempel fantastiska. Hela paletten av känslor
finns med – och bör ju finnas med, eftersom det är ett storverk. Gounod är
verkligen melodins mästare och jag vågar säga att ingen kommer bli besviken
på musiken. Det är en fantastisk opera.

UTMANINGEN
”Då resultatet av min ödmjukast
ingifne utredning helt öfverensstämmer med de begge förelagda
invändningarne, så må jag utan tvifel
instämma i alla delar och förklara
att det äfven efter min mening vore
rådligt att hafva qvar dödsstraffet.”
/ Goethe, Weimar 1783

Vad som helst kan hända under en föreställning! Oförutsedda saker sker
konstant på scenen, det är ju människor som agerar, och det gäller att vara
beredd att reagera på vad som helst hela tiden. Det finns så många moment
att ta hänsyn till från orkesterdiket. Det gör så klart hela situationen med att
dirigera en operaföreställning både spännande och annorlunda jämfört med
att dirigera en konsert, som i sig är mer tillrättalagd och förutbestämd. Jag tror
att en av mina stora styrkor som just operadirigent är att jag är född in i teatern,
jag har dramatiken i blodet och kan ta till mig ”kaoset” med öppna armar.
ERIC SOLÉN , DIRIGENT

ERIC SOLÉN
DIRIGENT
Eric Solén ville från början bli operasångare
som sina föräldrar (Britt Marie Aruhn och
Christer Solén), och som 6-åring gjorde han
sin första roll – i Förvillelsen på NorrlandsOperan. ”Det var en stum soloroll. Jag fick
följa med på turné, fick godis varje kväll, samt
ett gage på 25 kronor per föreställning”. Efter
ett möte med en excentrisk professor på den
artistskola han gick i USA som sjuttonåring
blev han inspirerad till att bli dirigent och
utbildade sig inom piano och dirigering vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Eric har fått ett flertal internationella priser
och gjort en mängd konserter med symfoniorkestrar i Sverige och Europa. Han har
dirigerat mer än femtio operor av Wagner,
Verdi, Puccini och Mozart m.fl. på de svenska
operahusen och i Tyskland, där han bland
annat har verkat som Generalmusikdirektor
vid Theater & Philharmonie Thüringen. Faust
dirigerar han däremot för första gången.
Drömmen är att göra Rosenkavaljeren på
Wiener Staatsoper "men skulle inte ha något
emot att göra Tosca på The Met’ heller".

”OPERA ÄR I SIG ETT
HYFSAT ORGANISERAT
KAOS DÄR VAD SOM
HELST KAN HÄNDA.”
Yinjia Gong (Faust)

Solgerd Isalv (Siebel)

BIOGRAFIER
YINJIA GONG
FAUST

lilla räven, i regi av Wilhelm Carlsson.
Hon gör nu sin debut i rollen Marguerite,
men har under utbildningstiden gjort
roller som Donna Elvira på Copenhagen
Opera Festival och Malmö Opera, Lapák
på NorrlandsOperan, La Contessa, Mimi
och Marguerite på Operahögskolan.

YINJIA har förutom musikutbildning vid
konservatoriet i Sichuan, Kina, examen från
Musikhögskolan i Malmö samt masterutbildning från Operahögskolan i Stockholm.
Under utbildningstiden gjorde han roller som
Hertigen i Rigoletto, Macduff i Macbeth och
Luigi i Il Tabarro. 2011 fick ha ta emot Anders
Walls Confidencen-stipendium. Sin professionella operadebut gjorde Yinjia Gong 2012
som Riccardo i Maskeradbalen på Folkoperan
i Stockholm. En av Yinjias drömroller –
Rodolfo i La Bohème – fick han möjlighet
att göra redan året därpå i NorrlandsOperans
uppsättning av operan. Sedan säsongen
2013/14 är Yinjia Gong engagerad vid
Operan i Regensburg.

Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.
Hon är född och uppvuxen i Råneå,
Norrbotten. Solgerd har fokuserat sin
karriär på Tyskland och är ensemblemedlem på operan i Nürnberg. Säsongen
17/18 gör hon Sverigedebut med
Siebel på NorrlandsOperan och Feodor på
GöteborgsOperan. Repertoaren innefattar
även roller som Carmen, Cherubino,
Hänsel, Isabella, Orlofsky, Wellgunde
och Zweite Norn.

KOSMA RANUER

HANNES ÖBERG

KOSMA är ett välkänt ansikte på NorrlandsOperans scen! Senast som Sparbössan
Bill i Staden Mahagonnys uppgång och fall,
dessförinnan i rollen som Greve Ceprano
i Rigoletto. En av höjdpunkterna i karriären
var enligt honom själv att sjunga Jago
i Otello 2011 – också här hos oss. Kosma
har så klart även medverkat i en mängd
föreställningar på andra scener, som bland
annat Nationaloperan i Riga, Malmöoperan,
Kungliga Operan i Stockholm och Folkoperan.

HANNES har studerat vid Vadstena sång

och pianoakademi och har en Bachelor
och Masterexamen från Operahögskolan
i Stockholm där han studerat för tenoren
Erik Årman. Hannes debuterade på Kungliga
operan som Don Juan i Brommares opera
Min bror är Don Juan (2015) och har även
framträtt i Vadstena akademiens föreställningar Les Grandes Nuits (2015), Paisiellos
Nina (2016) och B. T. Anderssons
The importance of Being Earnest (2017).

SABINA BISHOLT

SUSANNA LEVONEN

SABINA är utbildad vid Operahögskolan

SUSANNA är NorrlandsOperans enda

i Stockholm. Hon har ett flertal utmärkelser
i bagaget, bland annat Christina Nilsson
stipendiet som hon tilldelades 2016. Sabina
anlitas ofta som sopransolist och har även
spelat in en skiva med bland annat fyra
sånger av Amanda Maier-Röntgen i Västerås
konserthus. Sabina gjorde sin praktik på
NorrlandsOperan våren 2016 som Hunden
och Gräshoppan i Janáčeks Den listiga

tillsvidareanställda sångare. Hon är prisad
för sina starka rollporträtt och bland annat
nominerad till Årets sångerska av Opernwelt
för sin Sieglinde. Några andra favoritroller
är Marie i Wozzek, Carmen, Marie Curie
i Blanche och Marie, Salome, Eboli i Don
Carlo och Amneris i Aida – både i Sverige
och i Europa. Senast på NorrlandsOperan
iklädde hon sig rollen som Leokadja Begbick

MÉPHISTOPHÉLÈS

MARGUERITE

SOLGERD ISALV
SIEBEL

SOLGERD är utbildad mezzosopran vid

VALENTIN

MARTHE

i Staden Mahagonnys uppgång och fall.
Gemensamt är de komplexa karaktärerna
skrivna för mezzo/dramatisk sopran. Våren
2018 har hon rollen som Orfeo, i operan
Orfeo & Euridice på NorrlandsOperan.
Premiär 8 mars.

FREDRIK ESSUNGER
WAGNER

KERSTIN WEIMERS
LJUSDESIGN

Anton Karlsson, Hans-Erik Carlborg, Lennart Thaning
och Sonja Marklund (NorrlandsOperans kör)

KERSTIN är utbildad på Dramatiska Institutet i
Stockholm. Hon har tidigare arbetat på bland
annat Uppsala Stadsteater, Ung scen/röst,
Turteatern och norska Black Box. Kerstin är
även medlem i scenkonstkollektivet NYXXX
som skapar deltagande verk, som Nattens
Gudinna på Uppsala Stadsteater tidigare i år.

FREDRIK går, efter två år på Ingesunds

Musikhögskola, nu sista året på Operahögskolans kandidatprogram och genomför
för närvarande sin praktik på NorrlandsOperan. Det var efter att ha sjungit Papageno
i en skolproduktion i Halmstad som han
bestämde sig för att bli Operasångare.
Fredrik har mottagit flera stipendier, bland
andra Halmstad kommuns kulturstipendium
2016, Ulf Jönssons minnesfond 2017
och Operahögskolans vänförening 2017.

MARIA JONSSON
DANSARE

MARIA är utbildad dansare vid Dans- och
Cirkushögskolan i Stockholm. Under sina
år som yrkesverksam dansare har hon medverkat i flertalet föreställningar och jobbat
med koreografer så som Helena Franzén,
Mari Carrasco, Camilla Ekelöf och regissören
Mats Flink. Maria har bland annat jobbat som
kompanidansare vid Regionteater väst och
turnerat runt om i Europa. Under de senare
åren undervisar Maria i dans och arbetar för
nuvarande på Balettakademien i Umeå.

ANDREAS RESAR
DANSARE

ANDREAS har studerat vid Danscenter och

Balettakademien i Stockholm samt EDGE
Performing Arts Center i Los Angeles. Han
har tidigare dansat flera år med dansgruppen
Da Flow och har medverkat som dansare
vid en rad olika artistgalor, modevisningar
och tv-produktioner såsom SVT:s Kungen
och jag. Han har även arbetat flera år
som danslärare, bl.a. vid Folkuniversitetet
i Linköping och Lunnevads danslinje.

ANGELICA EKEBERG
MASK OCH PERUK

ANGELICA är utbildad mask- och perukmakare

vid Stockholms Dramatiska högskola. Hon
har arbetat i en stor mängd föreställningar
inom teater, opera och film. Senaste tiden
har hon bland annat gjort maskdesign för
Romateaterns uppsättningar Lika för Lika och
En vintersaga samt Häxorna och Enleveringen
för Kamraterna. Angelica har varit föreställningsmaskör för bland annat Trollkarlen
från Oz på Glada Hudikteatern, Sataygraha
på Folkoperan och Robert Gustavssons
25-årsjubileumsshow. Hon har även arbetat
inom film, t.ex. Monica Z och Ångrarna.
Angelica driver också Ekeberg Perukmakeri.

AMANDA ARIN
KOREOGRAF

AMANDA gör NorrlandsOperan-debut som

koreograf för Faust. Hon arbetar som
frilansande dansare och koreograf med
bas i Stockholm. Amanda har medverkat
i produktioner som American Idiot på
Malmö Opera, Eurovision Song Contest
samt operan Carmen i Dalhalla. Hon är en
av medlemmarna i danskollektivet L.A.C
som nyligen satte upp sitt egenskapade
verk IN STORE på Dansens Hus stora
scen i Stockholm.

Sabina Bisholt (Marguerite)

PRODUKTION
PRODUKTIONSTEAM
Producent Robert Dahl Norsten
Biträdande producent Britta Amft
Inspicient Tarja Ylinen
Regiassistent Viktoria Sjöholm
Repetitörer Jonas Olsson
och Nigar Dadascheva
Barnansvarig Rut Larsson
Textmaskinist Eva Blommé
Översättare textmaskin Göran Gademan

VISSTE DU ATT...
ORKESTERADMINISTRATION
Musikchef Elisabet Ljungar
Orkesterchef Gene Kindell
Orkesterproducent Peter Lindqvist
Orkesterinspicient Stefan Thysk
Notbibliotekarie Ingrid Modin Söderberg
Dirigentassistent Niklas Tamm

TEKNIK
Teknisk chef Håkan Brohlin

ADMINISTRATION
VD och konstnärlig ledare Kjell Englund
Vice VD och administrativ chef Per Edlund
Personalchef Gunilla Hägglund Sjöström
VD-assistent Carina Milton
Ekonomiassistent Emma Grundström
Planeringsansvarig Elin Liljebring
Kamrer/controller Katarina Zingmark
Personaladministratör Carina Lundberg
Kulturadministratör Maria Lundström
IT-ansvarig Jonas Igasto
IT-koordinator Kenneth Hansson
Hustekniker Ingemar Hällgren
Assistent John Häggström
Lokalvårdare Ulrika Fjellvind
och Cecilia Vestman
MARKNADSAVDELNING
Marknadschef Petra Samuelsson
Produktionsansvarig marknadsförare
Malin Lindberg
Marknadsförare Carina Bygdemark
och Helene Säfström
Föreståndare reception, biljettkontor
Susanne Aschan
Publikvärdsansvarig Minna Lindahl
Receptionist/biljettförsäljare Anette Molin,
Bitte Lundström, Cecilia Hällqvist,
Nils Thysk och Andreas Olsson

KOSTYM
Föreståndare Barbro Samuelsson
Produktionsansvarig kostymmästare
Maria Öhgren Hedberg
Kostymmästare Susanne Lidgren,
Michaela Adaméc, Sandra Wahlström,
Terese Larsson och Barbro Samuelsson
Skräddare Emma Olsson, Rebecka
Nygren, Susanna Ljung, Sari Franzén,
Anna Eliasson och Per Enarsson
Kostymteknik Anna Eliasson, Ida Persson
Patinerare: Lotta Lundstedt
och Maja Johansson
Modister Michaela Adaméc
och Emelie Eriksson
Påklädare Josefin Löfgren,
Fanny Sallinen och Emelie Eriksson

ATTRIBUTMAKERI & REKVISITA
Föreståndare och produktionsansvarig
attributmakare Jeanette Andersson
Attributmakare/rekvisitör Linnea Öhrlund
Praktikanter Felicia Lidqvist och
Alexandra Backlund

Svenska världsstjärnan Christina Nilsson (1843–1921)
invigde Metropolitan Opera House ”The old Met´” 1883,
i rollen som Marguerite.

STORT TACK
TILL VÅRA
PUBLIK- OCH
OPERAVÄRDAR!

MASK & PERUK
Maskörer Emma Haake och
Amelia Cazorla
SNICKERI & SMEDJA
Föreståndare Thomas Olofsson
Smed Fredrik Larsson
DEKORMÅLERI & TAPETSERI
Produktionsansvarig dekorationsmästare
Maja Johansson
BELYSNING & VIDEO
Föreståndare Jonas Kristoffersson
Produktionsansvarig belysningsmästare
Rebecca Wilhelmsson
Belysningstekniker Jessika Flodell
och Johan Jerrskog
SCENTEKNIK & LJUD
Produktionsansvarig scenmästare
Stefan Sandgren
Scenmästare Anders Nyberg
Scentekniker Sebastian Larsson,
Linus Johansson, Hanna Nilsson
och Pehr-Åke Granberg
Orkestertekniker Nikki Lindholm
och Hanna Nilsson

Sabina Bisholt (Marguerite)
Maria Jonsson (dansare)

NORRLANDSOPERANS
SYMFONIORKESTER

NORRLANDSOPERANS KÖR

VIOLIN 1

ENGELSKT HORN

KORMÄSTARE

Hyojung Park
Fredrik Syberg
Per-Erik Andersson
Anders Unnersjö
Ola Lindgård
Lars Warnstad
Mikhail Zatin
Torbjörn Näsbom

Yui Ito

Anders Lundström

KLARINETT

1:A SOPRAN

Bengt Sandström
Jonas Olsson Hakelind

Eva Lestander
Gabriella Runsten
Ingrid Marklund
Kristina Sturk
Margareta Moritz
Susanna Marklund
Susanna Tirén
Ulrika Sturk

VIOLIN 2
Pontus Björk
Kersti Wilhelmsson
Matias Malmqvist
Elsa Wikström
Nicole Ladenthin
Clara Bjerhag

VIOLA
Susanja Nielsen
Jenny Augustinsson
Örjan Haage
Jaan Ader
Åsa Hjelm

CELLO

FAGOTT
Annika Wallin
Emanuel Johansson

VALTHORN
Orvar Johansson
Anders Kjellberg
Tommy Knutsson
Lennart Stevensson

TRUMPET
Malin Silbo Ohlsson
Andreas Karlsson Walleng

TROMBON
Peter Nygren
Daniel Hedin
Mathias Petersson

Björn Risberg
Natalia Goldmann
Kerstin Isaksson
Kristina Tereschatov
Karin Bjurman

BASTROMBON

KONTRABAS

PUKOR

Charlotte Petersson
Josefin Landmér
Eric Nilsson

Hans Lindbäck

FLÖJT
Pepita del Rio
Christine Clancy

PICCOLAFLÖJT

Mathias Petersson

TUBA/CIMBASSO
Linus Mattsson

SLAGVERK
Mats Lindström
Per Mikaelsson
Aleksander Ulriksen

ORGEL
Jonas Olsson

FÖRESTÄLLNINGSPROGRAM

Ansvarig utgivare: Kjell Englund
Grafisk form: Pondus Kommunikation
Foto: Micke Sandström
Tryckeri: Arkitektkopia

2:A SOPRAN
Anna Bergendahl
Ellinor Häreskog
Karin Lundholm
Malin Söderlund
Mariann Lestander
Sara Chydenius
Sonja Marklund
Teresia Geisser

TENOR
Anders Lundström
Anton Karlsson
Hans-Erik Carlborg
Joakim Widell
Lennart Thaning
Magnus Lingegård
Martin Berggren
Niklas Johansson
Peter Irgens

BAS
Bengt Häggkvist
Benjamin Häggkvist
Gustaf Bergendahl
Ove Granberg
Per Leffler
Peter Lundholm
Torgny Stigbrand

Huvudsponsorer

Christine Clancy

OBOE
Johannes Ögren
Yui Ito

HARPA
Pia Rosengren
Liv Dahrén
Susanna Levonen (Marthe)
Kosma Ranuer (Méphistophélès)

NorrlandsOperan ägs av Region Västerbotten (60%) och Umeå kommun (40%)
och får bidrag från Statens Kulturråd.

CHARLES GOUNOD
FAUST
5.10–29.10 2017

