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KONSTEN GER OSS MÖJLIGHETEN ATT  
VARA MODIGA OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE, 
ATT STÄLLA FRÅGOR OM OSS SJÄLVA  
OCH VÅR SAMTID

EN NY 
TID

VI LEVER I EN TID AV SNABBA 
 FÖRÄNDRINGAR, EN TID SOM TROTS 
OLYCKSKORPARNA SÄGS VARA  
DEN TID I VÄRLDSHISTORIEN DÄR 
 JORDENS BEFOLKNING HAR DET  
BÄTTRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE. 

VI  LEVER OCKSÅ i en orolig tid när den fria 
världens öppenhet och demokrati ställs inför 
hårda prov. Att förstå oss själva och vår sam
tid, ge oss siktdjup och sammanhang, att lära 
sig att kritiskt förhålla sig till all information 
och desinformation som vi bombarderas med 
kommer att bli utslagsgivande och där spelar 
kulturen och konsten en avgörande roll.  

Konsten ger oss möjligheten att vara 
 modiga och gränsöverskridande, att ställa 
frågor om oss själva och vår samtid, att 
vända på perspektiv, att trösta, att skänka 
njutning och genom starka gemensamma 
upplevelser föra oss samman. Norrlands
Operan är Sveriges mest kompletta scen
konst institution där opera, dans, musik, 
festival och konst samsas under samma tak 
och utgör ett kulturellt kraftcentrum med ett 
gemensamt mål: Att ge dig en stark,  ange 
lägen, känslomässigt intensiv upplevelse av 
högsta konstnärliga kvalitet.

Välkommen till oss!

KJELL ENGLUND, VD OCH KONSTNÄRLIG LEDARE 
PÅ NORRLANDSOPERAN
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VÅGAR DU? VI UTMANAR.
DANS, KONST, MUSIK, KONSERTER, FESTIVAL, OPEROR, MÖTEN, MIDDAGAR, 
SKRATT, GRÅT, HOPP OCH FÖRTVIVLAN. NÄR SES VI PÅ OPERAN?

DET ÄR HÄR  
DET HÄNDER

SÄSONGEN 2017/18 bjuder på en rad godbitar som dansavdelningens tema 
 Brasilien och  Tjajkovskijs Nötknäpparen i en helt ny tolkning,  Trettondagskonserten 
med Nisse Landgren och Jeanette Köhn tillsammans med NorrlandsOperans 
Symfoniorkester öppnar våren 2018 och i höstens storsatsning på operascenen tar 
vi oss an Gounods Faust i en praktfull upp sättning av Eva-Maria Melbye. Från och 
med hösten 2017 tillträder Norrlands Operans nya chefdirigent Elim Chan och vi ser 
fram emot ett fruktbart samarbete och minnes värda konserter. Jazzfestivalen gör 
sin femtionde festival i obruten rad, Vita Kuben flyttar sin verksamhet till Väven där 
vi gästspelar under hösten för att våren 2018 återkomma till NorrlandsOperan med 
angelägen konst och utökade  öppettider.  Monica Dominique kommer att skriva 
ny musik till föreställningen  Doris drar som kommer att ges för den yngre publiken. 
Detta för att nämna ett axplock ur  programmet.

KJELL ENGLUND, VD OCH KONSTNÄRLIG LEDARE

EFTER MER ÄN ETT ÅR SOM BYGGARBETSPLATS SÅ KAN VI PÅ NORRLANDSOPERAN 
 HÖSTEN 2017 ÄNTLIGEN VÄLKOMNA ER TILL ETT NYTT SCENKONSTHUS. NÖDVÄN-
DIGA FÖRBÄTTRINGAR AV ARBETSMILJÖN UTGÖR HUVUDDELEN AV ARBETET, MEN 
 FÖRBÄTTRAD AKUSTIK I BÅDE KONSERTSAL OCH TEATER, OM- OCH UTBYGGNAD AV 
RESTAURANG OCH BAR, RENOVERING OCH OMBYGGNAD AV FOAJÉ OCH EN NY ENTRÉ  
ÄR NÅGOT SOM VI HOPPAS KOMMER ATT TILLTALA BÅDE NY OCH TROGEN PUBLIK. 

VÄLKOMMEN TILL 
EN NY SÄSONG PÅ 
NORRLANDSOPERAN
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NYA NO!
OPERABYGGNADEN MED TEATER OCH KONSERTSAL INVIGDES  VÅREN 2002 
OCH 15 ÅR SENARE FÅR HUSET EN VÄLBEHÖVLIG RENOVERING. UNGEFÄR 
EN HALV MILJON MÄNNISKOR HAR PASSERAT GENOM DÖRRARNA  UNDER 
ÅREN SOM HAR GÅTT OCH FRÅN OCH MED VINTERN 2017 VÄLKOMNAR 
 NORRLANDSOPERAN BESÖKARE VIA EN HELT NY ENTRÉ.

HUR SKA VI SKAPA  
EN MÖTESPLATS DÄR ALLA 
FÅR BLI EN DEL AV  MAGIN? 

OCH DET ÄR MYCKET som har förändrats.  
De största ombyggnationerna har skett 
i utrymmen som publiken inte ser, till 
 exempel har kostymateljén byggts om 
och ut och en hel del arbetsmiljöför
bättrande arbete har gjorts i verkstä
derna. Och det är just  arbetsmiljön och 
säker heten som har stått i fokus för om 
byggnaden av Norrlands Operan som 
påbörjades  under 2016. När allt står klart 
har  operan också fått ett nytt biljettkontor 
och ny entré. 

Även bar och restaurang har fått sig 
ett ansiktslyft. Utmaningen för Norrlands
Operan med byggare och arkitekter har 
formulerats: hur ska vi skapa en mötes
plats där alla får bli en del av  magin? 

Målet har varit att skapa miljöer som 
håller för både tidens och ögats tand, 
med flera ytor för mötesplatser; för biljett
köp, för föreställningsintroduktioner, för 
barhäng, pausfika och förstås för härliga 
 operamiddagar. 

VI HOPPAS ATT DU KOMMER 
ATT TRIVAS PÅ NYA NO!  
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SEPTEMBERSEPTEMBERAUGUSTI

31 AUG KL 19.00  
KONSERT
TJAJKOVSKIJS FEMMA 

 
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER   

När NorrlandsOperans nya chefdirigent Elim 
Chan gör sin första konsert genomsyras pro
grammet av starka känslor. Våren avslutades 
med Tjajkovskijs fjärde symfoni och med hans 
femte hälsas publiken nu varmt välkommen till 
en ny säsong av spännande musik – från ljuvliga 
lyckorus till stor dramatik! På programmet  
finns B Tommy Anderssons Garden of Delights, 
 Jennifer Higdons Dooryard Bloom för baryton 
och orkester där kvällens solist Gabriel 
Suovanen känns igen från sin rolltolkning som 
professor Charcot i operan Blanche & Marie 
från 2014. Pjotr Tjajkovskijs Symfoni nr 5 binder 
slutligen samman kvällens konsert där både det  
ljusa, det varma och det mörkt dramatiska ryms.
Konserten ges även i Skellefteå 1 september.

8 SEP–6 OKT  
KONST – VERNISSAGE 8 SEP
VITA KUBEN – THE 
ELEMENT OF NATURE #1  

MARCUS LERVIKS bor och arbetar i Vasa och 
är utbildad på konstakademin i Helsingfors. 
Han använder video och installationer som sitt 
främsta medium men arbetar även med perfor
mance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett 
nytt videoverk som behandlar tid och landskap. 
Höstens utställningsserie handlar om  mänskligt 
beteende i specifika miljöer. De utvalda konst
närerna har alla olika kulturella bakgrunder 
och olika synsätt på mänsklighetens tillstånd. 
Lerviks är den första i raden av tre konstnärer. 
Curator är  DRAGOS ALEXANDRESCU, konstnär, 
filmare och en av styrelsemedlemmarna i det 
konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa, 
Finland. Under hösten 2017 håller Vita Kuben  
till i Väven i projektateljén intill konsthallen på 
plan 3. Välkomna!

7 SEP KL 19.00  
KONSERT 
RACHMANINOVS 
 PIANOKONSERT   

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER  

Höstens krispiga luft och mustiga färgskala 
 antar musikalisk skepnad. Victoria Borisova 
Ollas vill väcka höstens färger till liv inom 
lyssnaren med sitt dramatiska stycke Colors 
of Autumn. Kanske hade Sergej Rachmaninov 
 samma tanke när han skrev sin tredje pianokon
sert 1909. Stämningen i stycket är både färg
sprakande som en lönn i september och hotfull 
som ett annalkande oväder. Som solist hör vi 
den prisade pianisten Stanislav Khristenko som 
i kvällens konsert inviger NorrlandsOperans nya 
Steinwayflygel. Mozarts medryckande Symfoni 
nr 38, ”Prag”, inleder hela programmet och 
leds av dirigenten Eun Sun Kim som besöker 
NorrlandsOperan för första gången.

13 SEP FRÅN KL 18.00  
DANS, FRI ENTRÉ 
DANSMINGEL MED 
 BRASILIENTEMA  

Välkommen till ett dansmingel med brasilianskt 
tema. Mingla och prata dans med Norrlands
Operans dansavdelning som berättar om hös
tens spännande program. Vi bjuder på bubbel, 
godsaker och Passinho, en streetdancestil från 
Brasiliens favelor. 

16 & 17 SEP  
DANS/MUSIK 
URBAN NORTH – BATTLE  
 

URBAN NORTH är ett initiativ av Norrlands
Operan som tillsammans med andra aktörer 
lyfter den urbana kulturen i Västerbotten. Den 
16–17 september arrangerar vi en Battlehelg 
med ett fett  program. Det blir All Style Battles 
(rookie & pro), Showcasecompetitions för 
grupper och en lördagskväll som avslutas med 
en tung scenshow. Under helgen deltar urbana 
stjärnskott från Västerbotten, Sverige och 
 världen! Heta Passinhodansare från  Brasilien 
kör igång dansgolvet och sedan följer ett 
 maffigt program av breaking, hip hop och … 
you name it! Kom och delta eller heja på och 
njut av tunga beats och grymma moves.  
Mer info kommer på norrlandsoperan.se

13 & 14 SEP KL 19.00  
DANS 
FOR THE SKY  
NOT TO FALL 

En stark doft av kaffe är det första som möter 
publiken i en av höstens häftigaste dansföre
ställningar. Den brasilianska koreografen 
LIA RODRIGUES har skapat en oförglömlig 
upp levelse för alla sinnen, där dansarna och 
publiken samsas om utrymme, rytm, dofter  
och färger. For the Sky not to Fall är en dröm,  
en rit, en hyllning till solen och till regnet, och 
ett ifrågasättande av vårt sätt att utnyttja vår 
jord. Med dansen som överlevnadsstrategi 
söker de 10 dansarna vägar att leva och att 
överleva i vår upp och nedvända värld. Tillsam
mans dansar de för att himlen inte ska falla ner. 

9 SEP KL 19.00  
MUSIK 
KRISTINA BERGSTRÖM & THUVA HÄRDELIN   
Historieberättande, humor och spelmansmusik på fiol och tramporgel med riksspelmannen Thuva 
 Härdelin och tramporgelfantasten  Kristina Bergström. Duon framför originalmusik av hälsingespel
mannen JonErik Hall som var verksam i början av förra seklet. Erkänt svåra men sällan hörda fiollåtar 
som här hottats upp med svängigt tramporgelkomp. ”Erkända surgubben Wilhelm PetersonBerger 
 tyckte att Hall var ’Sveriges främste allmogekompositör’ och för en gångs skull får man väl hålla med 
honom”, säger Thuva, vars farfars far spelade de här låtarna med Hall själv när det begav sig.  
Direkt efter konserten fortsätter kvällen med traddans i Bsalen till spelmän ur Umeås folkmusikliv.  
I samarbete med Umeå Folk musikförening.

22 SEP KL 19.00 
DANS
EVERYTHING REMAINS 
En naken kropp är exponerad på en vit matta i ett mörkt rum. Sakta börjar kroppen röra sig och med 
långsamma gester bjuder den in publiken att möta dess historia. JULI APPONENS och JON SKULBERGS 
föreställning Everything Remains är en minimalistisk och poetisk historia med självbiografisk grund, om 
fysisk förändring av kön, om genus och begränsningar. En personlig erfarenhet och mänsklig berättelse 
med en brutal närvaro av smärta. Föreställningen är en reflektion över svaghet och en undersökning av 
potentialen i utmattning och begränsning. Hur beter vi oss när vi befinner oss i dessa tillstånd? Är en 
utmattad kropp en intressant kropp? I samband med föreställningen arrangeras även samtal kring temat.
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OKTOBERSEPTEMBER

30 SEP KL 13.00 & 15.00 
DANS/BARN
MATTA MATTA

 
En dansföreställning som inte håller sig på 
mattan. Den är sport och den är dans. Den är 
fyrkantig men ändå mjuk. Den är utmattning 
och vila  hoppa och sen landa, falla och sen  
stå upp igen. Matta Matta är en föreställning  
om trygghet och att våga ta en risk. Två 
 dansare går vilse i ett landskap av gymnastik
mattor. Publiken får vara med på nära håll 
och kan kika in med både näsa och tår. För 
koncept och  koreografi står The 100 Hands, 
Dans stationens turnékompani, som består av 
JASPER DŽUKI JELEN och  MOJRA VOGELNIK 

ŠKERLJ, bägge från  Slovenien och verksamma  
i Nederländerna. För barn 6 år och uppåt.

8 OKT KL 18.00 
MUSIK/GÄSTSPEL
HÖSTKONSERT

 
Var med när UMEÅ MUSIKSÄLLSKAPS   
symfoni  orkester gästar oss och firar att det 
själv ständiga Finland fyller 100 år! Kvällens   
jubi leums konsert bjuder på ett helt finländskt 
program med musik av bland andra Sibelius, 
Rautavaara och Crusell. Håll koll på närmare 
program på norrlands operan.se.

10 OKT KL 19.00 
DANS
AB3 + PEPPER’S GHOST

 
Två föreställningar med NORRDANS under 
samma kväll! Under första akten ges succé
föreställningen AB3 av MARTIN FORSBERG. 
Efter premiären 2009 har den turnerat flitigt  
i hela landet och på internationella festivaler.  
De häpnadsväckande uppfinningsrika kosty
merna och scenografin av Jenny Nordberg 
samt den banbrytande koreografin hyllas av 
både  publik och recensenter. Under andra 
akten  möter vi den magi som har charmat och 
förundrat publik i århundraden. I  föreställningen 
 Pepper’s Ghost samarbetar FERNANDO 

MELO med bild konstnären Yoko Seyama. De 
 kombinerar ny teknik med antika element som 
speglar, reflektioner, uppdykanden och försvin
nanden, och tar med publiken på en rytmisk 
resa av magiska illusioner. 

8 OKT  
DANS 
SKAPA DANS  
Ta chansen att se verk av morgondagens Västerbottniska unga koreografer i den regionala deltävlingen 
av Skapa Dans. För fjärde året i rad arrangerar Dans i Västerbotten/NorrlandsOperan denna nationella 
koreografitävling för unga 15–21 år. Skapa Dans består av regionala deltävlingar där de vinnande 
 koreografierna möts i en riksfinal i Stockholm under höstlovet. En danskunnig jury utser årets vinnare. 
Men även du får vara med och rösta fram publikens favorit. Kom och heja på dina kompisar/dina syskon/
dina barn! Fri entré, gratis biljett hämtas ut i vårt biljettkontor. Vill du tävla? Anmäl dig via vår hemsida.

14 OKT KL 18.00  
KÖRKONSERT/GÄSTSPEL 
THE VOICE OF THE YOUNG 
& THE POWER OF SONGS!
I denna färgrika konsert möts musik från olika tidsepoker och genrer då KAMMARKÖREN SÅNGKRAFT 
 under ledning av Leif Åkesson bjuder på godbitar ur sin favoritrepertoar. Konserten innehåller också 
gnistrande musikaliska möten och musik du aldrig hört förut, när NORRLANDSOPERANS BARNKÖR, vokal
ensemblen ARCTIC LIGHT från Norrbotten och sångare från UNGIKÖR möts i uruppförandet av vinnar
bidragen i en nationell kompositionstävling där musik skrivits för unga körer. Låt dig beröras, berikas  
och förvandlas av sångens kraft! Ett samarbete med Föreningen Sveriges körledare.

OKTOBER

5, 7, 10, 13, 15, 17, 20,  
22, 24, 27, 29 OKT   
OPERA – PREMIÄR 5 OKT 
FAUST 

”Hur vet man om något är dåligt om allt känns 
bra?” Livets stora frågor kommer upp till ytan 
i  höstens opera. Faust är baserad på Goethes 
mästerverk om livets existentiella utmaningar 
som  kombineras med CHARLES GOUNODS 
musik till en gripande berättelse om Faust som 
säljer sin själ till djävulen. Varje historia har flera 
sidor och när NorrlandsOperan tar sig an denna 
opera klassiker så berättas både Fausts och 
 Marguerites versioner av händelseförloppet. 
Faust regisseras av EVA-MARIE MELBYE och         
diri geras av ERIC SOLÉN. För scenografi och 
kostym står MARCUS OLSON. I rollerna ser  
vi bland andra Yinjia Gong som Faust, Kosma 
Ranuer som  Mefi stofeles samt Sabina Bisholt 
som Marguerite.

1–6 OKT   
KONST 
VITA KUBEN – THE 
 ELEMENT OF NATURE #1  

MARCUS LERVIKS bor och arbetar i Vasa och 
är utbildad på konstakademin i Helsingfors. 
Han använder video och installationer som sitt 
främsta medium men arbetar även med perfor
mance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett 
nytt videoverk som behandlar tid och landskap. 
Höstens utställningsserie handlar om mänskligt 
beteende i specifika miljöer. De utvalda konst
närerna har alla olika kulturella bakgrunder 
och olika synsätt på mänsklighetens tillstånd. 
Lerviks är den första i raden av tre konstnärer. 
Curator är DRAGOS ALEXANDRESU, konstnär, 
filmare och en av styrelsemedlemmarna i det 
konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa, 
Finland. Under hösten 2017 håller Vita Kuben till 
i Väven i projektateljén intill konsthallen på plan 3.  
Välkomna!

12 OKT–17 NOV  
KONST – VERNISSAGE 12 OKT 
VITA KUBEN – THE 
 ELEMENT OF NATURE #2  

DAN ACOSTIOAEI  bor och arbetar i lasi, 
 Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konst
närsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt 
samhälle i förvandling och de ideologiska 
gränserna mellan den ekonomiska sfären och 
förhållandena för kulturell produktion i det 
forna östblocket. Höstens utställningsserie 
handlar om mänskligt beteende i specifika 
miljöer. De utvalda konstnärerna har alla olika 
kulturella bakgrunder och olika synsätt på 
 mänsklighetens tillstånd.  Acostioaei är den 
andra i raden av tre konstnärer. Curator är 
 DRAGOS ALEXANDRESCU, konstnär, filmare och 
en av styrelsemedlemmarna i det konstnärs
drivna projektrummet Platform i Vasa, Finland. 
Under hösten 2017 håller Vita Kuben till i Väven  
i projektateljén intill konsthallen på plan 3. 
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Ända från början förnimmer det lilla embryot rytmen av mammans hjärtslag och 
 melodin i hennes röst. Långt innan födelsen, alldeles undermedvetet, lär sig 
fostret att tolka dess olika uttryck och sinnesstämningar. Under nio månader 
ackompanjeras utvecklingen till att bli människa oavbrutet av ljud. ”Musiken” blir 
själva  sinnebilden för emotionell kontakt. För grundläggande närhet och trygghet. 
Jag är övertygad om att denna musikaliska start i varje människas liv är en av 
 anledningarna till musikens förmåga att låsa upp dörrarna till inre, oanade, rum  
och ge oss tillgång till djupa ordlösa upplevelser. 

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTERS konsertserie presenterar en 
mängd tonsättare, dirigenter och solister, och i mötet mellan de olika konstellatio
nerna uppstår unika kontaktytor. Med krockar och samspel skapar varje konsert 
sitt eget universum. I år är det förstås extra roligt att hälsa Elim Chan varmt 
välkommen som NorrlandsOperans nya chefdirigent! Vi ser fram emot att utvecklas 
och växa tillsammans de kommande åren. En höjdpunkt blir när hon i maj 2018 
dirigerar  Saariaho och Mahler i ett storslaget samarbete mellan NorrlandsOperans 
 Symfoniorkester och Nordiska Kammarorkestern. 

Vi firar vår femtionde Jazzfestival med ett nyskrivet verk för orkester och 
jazzgrupp, Terrestrial, av Lina Nyberg. Jan Sandström, NorrlandsOperans Composer 
in Residence, har skrivit sitt andra verk, Solamente Tú, som orkestern även tar med 
sig på sin Sverigeturné våren 2018.

I länet bjuder vi på omväxlande program för alla åldrar, alltifrån musiksagan 
Doris Drar med nykomponerad musik av Monica Dominique, via folkmusik med lokalt 
förankrade familjen BurmanBerggren, danske jazzviolinisten Mads Tolling med sitt 
band, Stravinskijs Historien om en soldat med Stina Ekblad i alla rollerna, till Gräns-
landet, en föreställning som provocerar och mixar musik, dans och poesi från olika 
delar av världen, långt bortom våra invanda mönster. 

I vårt kravfyllda höghastighetssamhälle är det livsavgörande att skapa ögonblick 
som får den yttre tiden att stanna. Som ger möjlighet till nya innerliga upplevelser 
och öppnar för gemenskap bortom det mätbara. Musik är en urkraft som kan 
 fungera som brobyggare för kommunikation och förståelse, vidsynthet och tolerans. 

Just så vill NorrlandsOperans musikavdelning beröra dig. Varmt välkommen!

ELISABET LJUNGAR, MUSIKCHEF

MUSIK I NORR, ”MiN”, ÄR ETT SAMARBETE MELLAN DE REGIONALA MUSIKINSTITUTIONERNA 
I NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, VÄSTERNORRLAND OCH JÄMTLAND. TACK VARE DETTA 
BERIKAS VÅRT UTBUD UNDER SÄSONGEN AV BESÖK FRÅN NORDISKA KAMMARORKESTERN, 
NORRBOTTEN BIG BAND OCH NORRBOTTEN NEO.

GILLAR DU KLASSISK MUSIK?  
BLI KONSERTSTAMMIS! 
• Förmånligt paketpris
• Din favoritplats i salongen – varje konsert
• Förhandsinformation om kommande 
 konsertprogram
• Erbjudanden på andra evenemang  
 i NorrlandsOperans regi

STAMMISPAKET 2017/2018 – 15 KONSERTER*
Pris: 3 300 kr, senior 2 700 kr, student 2 100 kr 

STAMMISPAKET HÖST 2017 – 8 KONSERTER**
Pris: 1 760 kr, senior 1 440 kr, student 1 120 kr

STAMMISPAKET VÅR 2018 – 7 KONSERTER***
Pris: 1 540 kr, senior 1 260 kr, student 980 kr

NYA KRISTALLKLARA  
UPPLEVELSER

I februari 2017 anlände två nya Steinwayflyglar till 
NorrlandsOperan från anrika Steinway & Sons  

i Hamburg. Den stora D-flygeln invigs med 
 Rachmaninovs pianokonsert 7 september kl 19.00. 

TRETTONDAGSKONSERT 
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER
MISSA INTE vår efterlängtade nyhet Trettondags-
konsert! 5 & 6 januari 2018 med Nils Landgren 
och Jeanette Köhn.

*Ord. pris: 4 050 kr, **Ord. pris: 2 160 kr
***Ord. pris: 1 890 kr
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NOVEMBEROKTOBER

18 OKT KL 19.00 
DANS/MUSIK
ALAE

 
Det lekfulla möter det innerliga när 88 
tangenter och 3 dansare ger sig i kast med 
Beethovens magnifika pianomusik i ett konst
närligt mästarmöte. En av Sveriges främsta 
koreografer ÖRJAN ANDERSSON möter den 
New York baserade Beethoventolkaren PER 

TENGSTRAND, en av våra mest framgångsrika 
musiker på de internationella konsertscenerna. 
Alae är ett helaftonsverk för en flygel, en pianist 
och tre dansare där vardagens poesi illustreras 
med hjälp av koreografens finstilta uttryck och 
rumsliga dynamik. Alae betyder vingar på latin, 
så luta dig tillbaka och låt dig bäras med!

26 OKT KL 19.00 
KONSERT
TERRESTRIAL

 
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER & 

LINA NYBERG MED BAND. Anna Maria Helsing 
leder orkestern när vi firar vår femtionde Jazz-
festival med ett nyskrivet beställningsverk av 
jazzdrottningen LINA NYBERG. Terrestrial  
är den stora finalen på Linas ambitiösa album 
trilogi med temat jorden och elementen. 
 Musiken och texterna är uppbyggda runt teman 
av återfödelse och död, jordklotet, gravita 
 tionen och glädjen i kreativiteten. Vi får också  
ta del av uruppförandet av hennes svit i tre 
delar för orkester. Välrenommerade Lina 
Nyberg har belönats med priser som Grammis 
och  Sveriges Radios Jazzkatten. 2016 fick hon 
Kungliga  Musikaliska Akademiens Jazzpris.

2 NOV KL 19.00 
MUSIK/GÄSTSPEL
PIANOAFTON MED  
VITTORIO FORTE
 
Den unge italienske konsertpianisten Vittorio 
Forte uppträder på de stora scenerna runt om  
i världen, och när han nu ger sin första konsert  
i Sverige är det glädjande nog här på Norrlands 
Operan. Vi kan se fram emot ett spännande 
och varierat konsertprogram som innehåller 
bland annat George Gershwins Rapsody in blue, 
virtuosa pianoetyder baserade på Gershwins 
berömda sånger, en stor pianosonat av Muzio 
Clementi, som var samtida med Beethoven  
och tävlade i pianospel med självaste Mozart.  
Vi får också lyssna till Ballader och Mazurkor  
av Frederic Chopin.

2 NOV KL 19.00,  
3 NOV KL 10.00 & 19.00 
DANS
URSÄKTA OSS

Vad händer när människor från hela världen 
samlas och ska lära sig det  osystematiska, 
 prepositionsfyllda, sjeljudsälskande  språket 
svenska? I Ursäkta oss möter vi  koreografen 
 KHAMLANE HALSACKDAS tankar om  språk  
förbistring,  misskommunikation och språk
liga  begränsningar. Det är en skruvad och 
humoristisk dansperformance som tvingar dig 
att möta dina egna föreställningar om identitet, 
samhörighet och integration. Platsen är en 
SFIlektion. Studenten du själv. Allt kokas till slut 
ner i en ack så enkel, men ändå svåruppnådd 
önskan: att människor ska lära känna varandra. 
Välkommen till en föreställning som får dig att 
skratta, häpna och lära dig nya saker! 

28 OKT KL 13.00 & 14.15 
MUSIK/BARN 
JAG HAR ETT HAV INOM MIG
I barnföreställningen Jag har ett hav inom mig får du höra sångerskan, kompositören och arrangören 
SARAH RIEDEL sjunga ny musik med texter av författaren Barbro Lindgren. Det blir en fantasifull konsert 
fylld av såväl varm lekfullhet som bråddjupa funderingar om döden och livets gåtfullhet. Med sig på 
scen har hon några av Sveriges främsta yngre musiker – Thomas Backman, saxofon; Jon Fält, trummor; 
 Mikael Augustsson, dragspel; Lisa Rydberg, fiol och Viktor Skokic, bas. Den nya musiken har skrivits  
av Sarah, Nils, Mikael, Viktor samt Georg Riedel. Barbro Lindgren är en av Sveriges mest nyskapande 
och mångfacetterade författare med verk för barn och unga i alla åldrar. För barn från 5 år  
(och även vuxna förstås).

9 NOV KL 18.00 
DANS 
WHO ARE U? 
Med inspiration från kampsport, subkulturer och den egna bakgrunden inom breakdance, har koreografen 
PETER SVENZON skapat ett urbant, kraftfullt och pulserande dansverk om identitet i vår tid. Hur är det  
att vara människa? Är du ditt jobb? Din sexuella läggning? Eller dina politiska val? I danskompaniet  
ART OF SPECTRA’S scenspråk ryms både föreställning och installation. Här samsas visuell konst med 
rörelse, ljus och ljud. Dansarna befinner sig i ständig rörelse och i ständig dialog. Dialog med publiken, 
med varandra, mellan de olika konstnärliga uttrycksformerna, med det omgivande samhället.  
Och nu undrar de – Vem är du?

25–29 OKT 
FESTIVAL 
UMEÅ JAZZFESTIVAL 

Jazzfestivalen fyller 50 år och det firar vi 
ordentligt med ett jubileumsår som sträcker 
sig ända fram till nästa års festival. 2017 års 
upplaga bjuder bland annat på dessa artister: 
Norrbotten Big Band & Django Bates, Christoph 
Irniger PILGRIM, Anna Högberg Attack!, 
 Ambrose Aknimusier Quartet, Paolo Fresu/
Omar Sosa/ Trilok Gurtu, Natasha Atlas,  
Yemen Blues, Sinikka Langeland and Phronesis 
och många fler. Följ artistsläppen på  
www.umeajazzfestival.se

1–17 NOV  
KONST 
VITA KUBEN – THE 
 ELEMENT OF NATURE #2 

DAN ACOSTIOAEI  bor och arbetar i lasi, 
 Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konst
närsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt 
samhälle i förvandling och de ideologiska 
gränserna mellan den ekonomiska sfären 
och  förhållandena för kulturell produktion. 
Höstens utställningsserie handlar om 
mänskligt  beteende i specifika miljöer. De 
utvalda konstnärerna har alla olika kulturella 
bakgrunder och olika synsätt på mänsklig
hetens tillstånd.  Acostioaei är den andra i 
raden av tre  konstnärer. Curator är  DRAGOS 

 ALEXANDRESCU, konstnär, filmare och en av 
styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna 
projektrummet Platform i Vasa, Finland.  
Under hösten 2017 håller Vita Kuben till i Väven  
i projektateljén intill konsthallen på plan 3. 
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DECEMBERNOVEMBERNOVEMBER

18 NOV KL 14.00 
MUSIK/BARN  
MARHABA HEJ! 
Barnföreställningen Marhaba Hej! är en musikalisk berättelse om vänskap. När Gabbe en dag får en ny 
granne, Nadin, blir det inte riktigt som han tänkt sig. Nadin är helt annorlunda än han själv; pratar högt 
på ett främmande språk och vill trumma och ha fest när det är läggdags i huset. Kan man vara vänner 
även om man är olika? Är det möjligt att vara lika fast man ser olika ut? Hur gör man för att vara vänner 
och trivas tillsammans men samtidigt ha respekt för att alla är olika? Med sång, saz, gitarr, daf och oud 
 berättas historien om en spirande vänskap mellan två mycket olika personer. Grannarna är: Nadin  
Alkhalidi – sång, saz, daf och Gabriel Hermansson – sång, gitarr, oud. För barn från 6 år.

2 DEC–29 DEC  
KONST – VERNISSAGE 2 DEC
VITA KUBEN – THE ELEMENT OF NATURE #3
BASMA ALSHARIF är konstnär och filmare, född i Kuwait. Hon har en master i konst från Illinois,  
Chicago och är nu bosatt i Los Angeles. Hennes arbeten fokuserar på frågor om mänskliga förhållanden 
i relation till ett förändrat geopolitiskt landskap och naturmiljöer. Höstens utställningsserie handlar om 
mänskligt beteende i specifika miljöer.  De utvalda konstnärerna har alla olika kulturella bakgrunder 
och olika synsätt på mänsklighetens tillstånd. Alsharif är den sista i raden av tre konstnärer. Curator 
är DRAGOS  ALEXANDRESCU, konstnär, filmare och en av styrelsemedlemmarna i det  konstnärsdrivna 
 projektrummet Platform i Vasa, Finland. Under hösten 2017 håller Vita Kuben till i Väven i  projektateljén 
intill  konsthallen på plan 3. 

9 NOV KL 19.00 
KONSERT 
MOZARTSKA  KONTRASTER 

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER

Tonsättaren Anna Clyne var bara 29 år när hon 
förlorade sin mamma. Kort därefter skrev hon, 
på uppdrag av Esa Pekka Salonen, Within her 
Arms, ett utlämnande stycke genomsyrat av 
kraft, längtan och vemod. I ekot av Clyne möter 
vi Mozarts kontrastrika musik med orkesterns 
konsertmästare Karin Eriksson som solist i hans 
Violinkonsert nr 3, full av hoppfulla durklanger. 
Ljus möter mörker, glädje är granne med sorg. 
Också Mozart förlorade sin mamma tidigt i 
livet. Hon stod honom mycket nära. Symfoni 
nr 40 visar på hans  mästerliga förmåga att 
skildra mänskligt  känsloliv i toner. Chefdirigent 
Elim Chan  dirigerar konserten som är en del av 
samarbetet MiN och går på turné till Härnösand 
och Östersund. 

11 NOV KL 13.00 & 15.00 
DANS/BARN 
DELTIDSHJÄLTEN 

I Deltidshjälten får vi möta tre dansare som letar 
efter sina unika superkrafter. För vad är egentli
gen en superkraft? Har superhjältar känslor som 
du och jag? Plötsligt visar det sig att en oväntad 
egenskap var en hemlig superkraft … Lär känna 
några helt nya hjältar i ett interaktivt dansspel 
där publiken blir en del av upplevelsen. Kasta 
tärningen! För koncept och koreografi står 
ALIEN DANCE COMPANY. För barn 3–9 år.

16 NOV KL 19.00 
KONSERT 
WAGNER &  
STENHAMMAR  

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER

Naturen var en central inspirationskälla för både 
Richard Wagner och Wilhelm Stenhammar. Det 
är den även för den svenska tonsättaren Andrea 
Tarrodi som förutom att komponera musik 
 också ägnar sig åt simning vilket kanske åter
speglas i hennes verk Ascent där lyssnaren får 
följa med på en resa som till stor del  utspelar 
sig under vatten. Wilhelm Stenhammars 
Serenad för orkester är ett nationalromantiskt 
paradnummer som får historiens vingslag att 
kännas som undersköna stormbyar. Dessutom 
får vi uppleva olycklig kärlek genom de fem 
vackra sångerna i Wagners Wesendonck Lieder. 
På pulten står världsdirigenten Patrik Ringborg. 
Solist är Umeåfödda sopranen Åsa Jäger.

30 NOV KL 19.00 
KONSERT 
RAVELS PIANOKONSERT 

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER 

Musikaliska experiment, omvandlingar och för
vandlingar! Under ledning av den l  egendariska 
dirigenten JoAnn Falletta spelas genreöverskri
dande musik från tre olika tider och tre olika 
länder. Ravels rytmiska kompositioner med 
influenser av jazz landar i en helt egen stil som 
fortfarande känns ytterst modern. Som solist  
i hans Pianokonsert i G-dur välkomnar vi norske 
pianisten Christian Ihle Hadland. Den ameri
kanska tonsättaren Ellen Zwillich har kallat sitt 
experimentella kammarorkesterverk Concerto 
Grosso för ”1900talets svar på Georg Friedrich 
Händels ande”. I stycket finns också tydliga spår  
av barockmästaren. Även Bourgeois Gentil-
homme, Borgaren som Adelsman av Richard 
Strauss, leker med och inspireras av barocken 
och laborerar med olika stilar. 

26 NOV KL 19.00 
KONSERT/GÄSTSPEL 
NOVEMBERKONSERT 

Välkommen till UMEÅ MUSIKSÄLLSKAPS konsert 
som bjuder på en härlig blandning av klassiska 
 stycken och  populärmusik, såväl orkesterverk 
som sångnummer. Naturligtvis – med tanke på 
 före stående högtid – även ett knippe traditionell 
julmusik och julsånger. Håll koll på norrlands
operan.se för närmare program. 

24 NOV KL 19.00 & 25 NOV KL 15.00 
DANS – PREMIÄR 
THE NUTCRACKER – MED 
JOHN THE HOUSEBAND 

NorrlandsOperan presenterar Nötknäpparen 
på ett sätt du aldrig tidigare sett den. JOHN 

THE HOUSEBAND, ett performancekollektiv från 
olika delar av Europa, har plockat isär och på 
nytt satt ihop den älskade baletten till en stökig 
variant med galen scenografi. Tillsammans med 
NORRLANDSOPERANS  SYMFONIORKESTER 
 skapar de en unik version, där traditionellt 
möter modernt, pop möter klassiskt och 
performance möter balett. Förvänta dig inga 
ballerinor! Välkommen till en humoristisk och 
energisk föreställning för alla från 8 år. 
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VI DANSAR FÖR ATT 
ÖVERLEVA I DEN 
HÄR VÄRLDEN SOM 
STÅR PÅ HUVUDET.

LIA RODRIGUES

DANSA FÖR ATT HIMLEN  
INTE SKA FALLA NER
PÅ VÄRLDENS POLITISKA SCENER HÖRS FLER OCH FLER HÖGLJUDDA 
RÖSTER SOM ÖVERGER FAKTA OCH KRITISK DISKUSSION TILL FÖRMÅN 
FÖR FÖRENKLINGAR OCH SLAGORD. DE FÅR APPLÅDER FRÅN SKRÄM-
MANDE MÅNGA SOM TÖRSTAR EFTER FÄRGGLADA LÖFTEN OCH SNABBA 
LÖSNINGAR. SAMTIDIGT SYNS DET PÅ FLERA ANDRA HÅLL I SAMHÄLLET 
EN LJUSGLIMT AV DEMOKRATISK MOBILISERING. PLÖTSLIGT PRATAS 
DET MER POLITIK ÄN HEMINREDNING VID FIKABORDEN OCH SPONTANA 
HASHTAGS ÖPPNAR DÖRRAR FÖR MÄNNISKOR I NÖD.

Koreografer och dansare bidrar till mobilisering och ifrågasättande på sina  
egna sätt – med kritisk reflektion blandat med stor dansglädje. På dansscener 
 världen runt skådas just nu många verk där koreografer arbetar med närhet och 
empati mellan dansare/performanceartister och publik. Ödmjukhet inför männi  
skors sårbarhet och begränsningar har alltid varit en riktlinje för koreografer.  
Till det  kommer kroppens och själens oändliga möjligheter att skapa ett samman
hang genom rörelse. Under det kommande spelåret kommer vi att dela dansupp
levelser som berör genom sina angelägna djupdykningar i några av människors 
mest  existentiella utmaningar. 

Hösten kickar igång med Lia Rodrigues som problematiserar klimatförändringar 
och egocentrism. Hur hanterar vi kaos, globala katastrofer och grymheter utan att 
ge upp? Vad kan vi göra så att himlen bokstavligen inte ska falla ner över oss?  
Juli & Jon delar smärtan över en sårad kropp med publiken. Khamlane Halsackada 
påminner oss om språkets potential som ursäkt till missförstånd, lika väl som nyckel 
till samlevnad. Pere Faura avslöjar hur en konstnär i desperat behov av pengar kan 
lyckas med en garanterad succé. Vi avrundar 2017 i adventstid med scenkonst
kollektivet John The Houseband som bjuder på en helt ny och poppig tolkning av 
Tjaijkovskis Nötknäpparen tillsammans med NorrlandsOperans Symfoniorkester.

2018 startar vi med den storslagna och expressiva koreografen Marlene  
Montera Freitas. Våren bjuder dessutom på tre urpremiärer! Didier  
Bouitiana ger oss först ett kraftfullt, urbant och poetiskt solo. Därefter  
invigs Samiska veckan på NorrlandsOperan med premiären av en  
samiskaustralisk föreställning av kompaniet KAGE. Slutligen i april  
så har Sofia Södergård premiär hos oss med sin queera före 
ställning Slick.

Välkommen till dessa, och spelårets alla andra intensiva, lust 
fyllda, roliga,  sorgliga, provocerande, vackra och smarta upplevelser.

BIRGIT BERNDT, DANSCHEF

SE MER DANS  
OCH FÅ RABATT!
Gå på minst tre dansföreställ-
ningar och få 50 kr rabatt 
på varje biljett. Läs mer om 
paketpris och erbjudanden på 
norrlandsoperan.se 

DET BLIR SAMISK 
JOJK,  DIDGERIDOO, 
JAZZ & POPSÅNG 
när vi inviger samiska veckan  tillsam - 
mans med danskompaniet KAGE från 
Australien. Caught in the Middle av Kate 
Denborough har premiär i mars 2018.

DANSNÄT SVERIGE 
NorrlandsOperan är en av tolv 
regionala parter som driver Dansnät 
Sverige och möjliggör turnéer med 
svenska och internationella före-
ställningar. Den här säsongen visar 
vi genom Dansnät Sverige: Alae, 
Ursäkta oss, Who are U?, Striptease, 
Displacement, Sweat Baby Sweat  
och Dance for me.

MARLENE  
MONTEIRO FREITAS
… kommer från Portugal till 
NorrlandsOperan med hyllade 
föreställningen Bacchae – Prelude 
to a Purge. Januari 2018.

GRAFFITI, HIPHOP,  
RAP, STREET DANCE ... 
URBAN NORTH är ett initiativ av 
 NorrlandsOperan som tillsammans med 
andra aktörer lyfter den urbana kulturen 
i Västerbotten. I september arrangerar  
vi en Battlehelg! Vad har du på gång? 
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JANUARIDECEMBER

25 JAN KL 19.00 
KONSERT
STRAVINSKIJS ELDFÅGELN
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER Drömmen om modernitet inspirerar den nya tidens musik. 
Den i sin tid världsberömda pianisten Clara Schumanns Pianokonsert i amoll är ett medryckande stycke 
med stundtals storslagna pianopartier som klingar romantiskt 1800tal. Som solist hör vi den internatio
nellt framgångsrika svenska pianisten Anna Christensson. De lika romantiska styckena Träumerei  
och Abendlied, skrivna av Claras make Robert Schumann, framförs i stråkarrangemang av norrmannen 
Johan S. Svendsen. Med sitt experimentella uttryck vittnar Lili Boulangers D’un soir triste om att hon var 
inspirerad av den musikaliske revolutionären Igor Stravinskij. Hans fantasieggande mästerverk Eldfågeln 
är ett av musikhistoriens främsta exempel på modernism. Kvällens dirigent är Johannes Gustavsson.

9 DEC KL 19.00 & 10 DEC KL 15.00 
MUSIK/GÄSTSPEL
IT´S A KIND OF MAGIC
En gnistrande julkavalkad där umeåkören SNOWFLAKE SINGERS bjuder in barbershopmästarna 
 Ringmasters till ett magiskt, musikaliskt möte. Konserten bjuder på allt från amerikanska carols  
till välkända svenska klassiker. 

2 DEC 
KONST/MUSIK/DANS
MADE – ARCHITECTURE 
AND MORALITY

MADE – MUSIC. ART. DANCE. EXPERIENCE. 

Få saker väcker så starka känslor som 
 arkitektur – nya byggnader, hus som rivs,  
gamla hus och hela stadsdelar i förvandling.  
Det  speciella med arkitektur är att det är en 
konstform integrerad i samhället. Vi konfronte
ras dagligen med intryck från gatan där vi bor, 
arbetsplatsen, skolor, affärscentrum, institutio
ner och andra offentliga platser. Funktionalis
mens död, brutalismens råa ton, innehåll kontra 
fasad och moral är några av de saker som 
inspirerat oss när vi monterat ihop MADE  
– architecture and morality, en kväll fylld av 
konst – dans – och musik. Mer info om inne
hållet kommer på norrlandsoperan.se 

2 DEC KL 19.00 
DANS/STAND UP – INGÅR I MADE
STRIPTEASE

Vem klär av vem på NorrlandsOperan?  
I   koreografen och dansaren PERE FAURAS 
standup performance Striptease ställs teaterns 
och stripteasens konventioner sida vid sida för 
en naken jämförelse som rör om ordentligt i 
publikens roll som betraktare. Med humor och 
överraskningar ställs det förföriska förhållandet 
mellan publik och scenartist på ända. Vi dyker 
ner i den erotiska dansens värld och får se våra 
förväntningar ironiseras. Och så vänds plötsligt 
föreställningens fokus och din egen blick spelar 
huvudrollen. Vem är det som i slutänden blir 
avklädd – aktören eller åskådaren?

7 DEC KL 19.00  
KONSERT
JUBILEUMSKONSERT 
– FINLAND 100 ÅR

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER 

Sibelius, Kraus och samtida Wennäkoski står 
på programmet när vi firar Finlands 100års
jubileum som självständig nation. Jean 
Sibelius skrev Stormen som teatermusik till 
 Shakespeares drama med samma namn.  
När Symfoniorkestern nu framför musiken 
varvas den med att Susanna Levonen läser 
högt ur pjäsen. Dramatiska ord och toner 
blandas och resultatet blir både storslaget 
och drömskt. Strax efter mordet på Gustav III 
skrev hans gode vän Kraus det mäktiga stycket 
Sorge musik över kung Gustav III. Det blev en 
av Kraus´ sista kompositioner. Solist är  finska 
sopranen Hedvig Paulig. Lotta Wennäkoskis 
utforskande musik är full av detaljer. Hennes 
orkesterverk Verdigras uruppfördes år 2015. 
Dirigerar gör Tuomas Hannikainen.

5 & 6 JAN KL 19.00 
KONSERT
TRETTONDAGSKONSERT

Trettondagskonsert på NorrlandsOperan! 
Äntligen säger vi. Två mäktiga konserttillfällen,  
tillsammans med hela NORRLANDSOPERANS 

 SYMFONIORKESTER, musikern och estradören 
NILS LANDGREN och en av Sveriges mest 
 mångsidiga sångerskor, sopranen JEANETTE 

KÖHN. Det blir operapärlor, Weill sånger och 
ett i övrigt mycket brett program som inte 
tar  någon hänsyn till genregränser. Alexander 
 Hanson dirigerar. Vi ser fram emot en festlig 
kväll som inbjuder till ny energi och förväntan  
i denna gryning av det nya året. 

14 & 15 DEC KL 19.00 
KONSERT
NORRLANDSOPERANS 
JULKONSERT 

I år kliver våra brassmusiker och slagverkare ur 
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER fram 
och skapar tillsammans med berättaren STINA 

STOOR julstämning som inte går att ta miste 
på. Bjurholmaren Stina Stoor med lovprisade 
Sommar och Vinterprat i Sveriges Radio, har 
specialskrivit berättelser konserten till ära.  
Det blir en härlig mix mellan det välkända och 
det oväntade, klassiska julpärlor – och annat.  
Kvällens dirigent är Torbjörn Kroon.

18 JAN KL 19.00 
KONSERT
DVORÁKS 

 BLÅSARSERENAD

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER

Amy Beach hette den första kvinnliga kompo
sitör som skrev och publicerade en symfoni i 
USA. Hennes Gaelic Symphony hade urpremiär 
1896 och bär tydliga drag av gamla folkmusik
melodier från England, Irland och Skottland. 
Verket innehåller variationsrika passager för 
orkesterns träblåsare som i kvällens konsert 
står i centrum. En viktig inspiratör för Beach 
var tjecken Antonin Dvorák. Också i hans stycke 
Serenad för blåsare är folkmusiken central.  
Den svenske tonsättaren Benjamin Staerns 
stycke Wave movements påminner om hur 
 underbart det kan kännas att vistas i närheten 
av havet och det råder ingen tvekan om att 
Staern, som han själv säger, alltid har älskat 
vatten. Dirigent för konserten är Norrlands
Operans chefdirigent Elim Chan.
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TVÅ OPEROR  
– TVÅ MYTER

NORRLANDSOPERANS 
SYMFONIORKESTER 

SÄSONGENS OPEROR BEHANDLAR TVÅ AV VÅRA STORA MYTER; 
 FAUSTMYTEN OCH ORFEUSMYTEN. MYTOLOGIN HAR VARIT ETT FÖRSÖK 
ATT FÖRKLARA LIVET OCH UNIVERSUM,  SYMBOLISKA UTTRYCK FÖR 
SJÄLENS INRE OCH VÅRT KOLLEKTIVA OMEDVETNA SOM CARL GUSTAV 
JUNG UTTRYCKER SIG.
Opera passar sig väl att baseras på mytologiskt stoff,  karaktärerna sjunger vad 
de känner, obundna av moralisk eller social konvention. Starka känslor tenderar de 
flesta av oss dödliga att reduceras till tystnad, eller i bästa fall pinsamt stammande. 
Men, där orden sviker oss, där tar sången och  musiken vid. Operans DNA är kärlek 
och död (och det kryptiska förhållandet mellan dem) och är en konstform som 
både definierar och kastar om kön och könsroller, som sätter musik till människans 
 irrationalitet, galenskap, lust och längtan. Jag hoppas att du ska bli berörd.

KJELL ENGLUND, OPERACHEF

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER BESTÅR AV 47 YRKES-
MUSIKER SOM UTÖVER ATT GE SYMFONISKA KONSERTER OCKSÅ ÄR 
 ORKESTER VID OPERANS PRODUKTIONER. MUSIKERNA FRAMTRÄDER 
ÄVEN VID MADE OCH JAZZFESTIVALEN SAMT I KAMMARMUSIK-
SAMMANHANG I HELA VÄSTERBOTTEN. ORKESTERN TURNERAR  
I SVERIGE OCH UTOMLANDS OCH HAR FLERA GÅNGER UPP MÄRK-
SAMMATS PÅ DEN INTERNATIONELLA SKIVMARKNADEN.

FAUSTAV CHARLES GOUNOD

”HUR VET MAN OM NÅGOT ÄR DÅLIGT OM ALLT KÄNNS BRA”? 
Livets stora frågor kommer upp till ytan i höstens opera. Faust är baserad på Goethes 
 mästerverk om livets existentiella utmaningar som kombineras med Charles Gounods 
musik till en gripande berättelse om Faust som säljer sin själ till djävulen. Varje historia  
har flera sidor och när NorrlandsOperan tar sig an denna operaklassiker så berättas  
både Fausts och Marguerites  versioner av händelseförloppet. 

ORFEUS & EURYDIKE AV CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 
”DEN DJUPASTE SKAMMEN ÄR DEN ATT INTE KÄNNA SIG ÄLSKAD” 
I skildrandet av en ickenormativ kärleksrelation på scen visas möjligheten att kärleken 
bokstavligen övervinner döden. Orfeus och Eurydike anses vara den äldsta operan som 
fortfarande spelas regelbundet. I regissör Åsa Kalmérs och scenograf Bente Rolands
dotters tolkning placeras handlingen i en svårbestämbar nutid. Med start i dödsögonblicket 
tar vi oss in i en oupptäckt inre värld där livet och döden speglas i en nutida mytologi som 
blir en modern tolkning av kärlekens krav och möjlig heter. Det är en operaföreställning för 
alla som nån gång älskat eller längtat efter att förstå kärleken.

NORRLANDSOPERANS KÖR 
OCH BARNKÖR  SÖKER 
ALLTID NYA RÖSTER. 
MER INFO PÅ  
NORRLANDSOPERAN.SE

VÅRA MUSIKER I NÄRBILD
Bekanta dig med symfoniorkes-
terns musiker i kammarmusikserien 
Våra musiker i närbild – alltid på 
en lördag, alltid klockan 15, alltid 
eftersnack. Se norrlandsoperan.se 
för mer info.

Hösten 2017 välkomnar vi vår nya chefdirig
en

t E
lim
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n.
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FEBRUARIJANUARI

3 FEB KL 19.00 
MUSIK
SYSTERPOLSKAN
Benny Andersson har samlat sex av Sveriges främsta folkmusiker i projektet Systerpolskan, som  
spelar såväl nykomponerade låtar som  traditionella låtar från Uppland och Dalarna. ”Alla medlemmar  
i gruppen har spelat tillsammans i olika konstellationer under årens lopp. Namnet på gruppen syftar på 
att vi är systrar i folkmusikens värld. Det knyter också an till en av låtarna på vår repertoir, Systerpolska 
från Ore. Att få ha Benny Andersson som producent är verkligen en dröm som går i uppfyllelse”,  säger 
Cajsa Ekstav. Systerpolskan består av Täpp Ida Almlöf, Verf Lena Egardt, Cajsa Ekstav, Erika Lindgren 
 Liljen stolpe, Lena Willemark och Cecilia Österholm. Traddans direkt efter konserten. I samarbete med 
Umeå Folkmusikförening.

31 JAN KL 11.00 & KL 13.00 
DANS/BARN
UNDER
För de allra minsta: Välkommen till bäbisföreställningen Under – ett sinnligt, föränderligt landskap,  
där två dansare och det levande rummet är i symbios. Under är ett nytt verk av västerbottniska 
 Nomodaco. Koreografer är TOVE SKEIDSVOLL & CAROLINA BÄCKMAN. För barn 4–18 månader  
och deras vuxna.

26 JAN–2 MAR  
KONST – VERNISSAGE 26 JAN
VITA KUBEN #1

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, 
objekt, text eller ljus, ibland approprierande  
till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat  
till rent  subjektiva erfarenheter. Det här är  
den första i raden av tre utställningar  
med Norda som  curator på Vita Kuben. 
 Information om  konstnärerna och verken  
finns på  norrlandsoperan.se

1 FEB–2 MAR  
KONST
VITA KUBEN #1

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, 
objekt, text eller ljus, ibland approprierande 
till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat 
till rent  subjektiva erfarenheter. Det här är 
den första i raden av tre utställningar med 
Norda som  curator på Vita Kuben. Informa
tion om  konstnärerna och verken finns på 
 norrlandsoperan.se

26 JAN FRÅN KL 18.00  
DANS, FRI ENTRÉ
DANSMINGEL

Välkommen att mingla och prata dans med 
NorrlandsOperans dansavdelning. Danschefen 
och producenterna berättar om vårens spän
nande program, bjuder på filmsnuttar, godbitar 
och överraskningar. 

26 JAN KL 19.00  
DANS
BACCHAE – PRELUDE  
TO A PURGE

MARLENE MONTEIRO FREITAS från Kap Verde 
anses vara en av de mest talangfulla koreo
graferna i sin generation och en av de mest 
efterfrågade scenkonstnärerna i Europa.  
I hennes senaste verk Bacchae – Prelude to  
a Purge leder hon ut publiken i en strid mellan 
Apollo och Dionysos, mellan förnuft och intui
tion, mellan individen och dess självförnekelse. 
Föreställningen är en orgie i färg och rörelse 
som tar med publiken på en resa genom mot  
sägelsefulla händelseförlopp, karaktärer under  
ständig förvandling, social status på fall och en 
mänsklig tro som ständigt utsätts för  pröv  
ningar. Dansen, musiken och mysteriet är den 
röda tråden när åtta dansare och fem trumpe
tare ger oss en upplevelse vi sent ska glömma!

1 FEB KL 11.00 & KL 13.00 
DANS/BARN
UNDER

För de allra minsta: Välkommen till bäbisföre
ställningen Under – ett sinnligt, föränderligt 
landskap, där två dansare och det levande 
rummet är i symbios. Under är ett nytt verk 
av västerbottniska  Nomodaco. Koreografer är 
TOVE SKEIDSVOLL & CAROLINA BÄCKMAN.  
För barn 4–18 månader och deras vuxna.

1 FEB KL 19.00 
KONSERT
BEETHOVENS  
VIOLINKONSERT

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER 

Det blir en konsert som går till historien när 
stjärnviolinisten och dirigenten Kolja Blacher 
kommer till NorrlandsOperan. Blacher spelar 
med orkestrar över hela världen och det har bli
vit hans specialitet att både leda orkestern och 
vara solist. Vid kvällens konsert står Haydns 
sista verk Symfoni nr 104, Londonsymfonin, på 
programmet. Elena Firsova skapar musik av sin 
sorg i stycket Leaving och sänder ett modernt 
och poetiskt budskap av hopp. Beethovens stor
artade violinkonsert, ett av de mest älskade, 
skrevs 1806. På hans tid uppfattades det som 
mycket originellt att tonsättaren lät solostäm
man vävas samman med resten av orkestern. 
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NORRLANDSOPERAN PÅ TURNÉ 

9–13 OKT 
KATARINA BARRUK 
Med låtar på Umesamiska och traditionell 
jojk möter samiska KATARINA BARRUK sina 
hemtrakter i Västerbottens inland på denna 
turné tillsammans med de norska  musikerna 
Espen Högmo, Pål Olav Loftesnes och Christo 
Stangness. Turnéplan: 9.10 Lycksele, 10.10 
Storuman, 11.10 Vilhelmina, 12.10 Dorotea, 
13.10 Åsele.

31 OKT–3 NOV 
FOLKMUSIK MED 
 FAMILJEN BURMAN- 
BERGGREN
Familjeorkestern från Lycksele, BURMAN- 

BERGGREN med riksspelman SIW BURMAN  
i spetsen turnerar i länet under hösten. Förutom 
offentliga scener besöker de också exklusivt 
musikskolor och vårdinrättningar dagtid. 

24 FEB–2 MAR 
SPELKVINNOR  
& MUNSPELMÄN
Munspelsduon FILIP JERS & JOUKO KYHÄLÄ 
spelar tillsammans med trion LÅNGBACKA/

WILLEMARK/RYDBERG i Västerbotten enligt 
följande turnéplan: 24.2 Umeå (Umefolk),  
26.2 Lycksele, 27.2 Storuman, 28.2 Vilhelmina, 
1.3 Dorotea, 2.3 Åsele. 

7–21 APR 
HISTORIEN OM EN SOLDAT 
Septett från NorrlandsOperans Symfoniorkester 
tillsammans med berättaren STINA EKBLAD tar 
sig an Igor Stravinskijs musikdramatiska verk 
Historien om en soldat. En poetisk saga om 
livet, lyckan och kärleken. Turnén inleds och 
avslutas på NorrlandsOperan. Se kalendarium.

I VÄSTERBOTTEN BJUDER VI PÅ OMVÄXLANDE MUSIKPROGRAM FÖR ALLA ÅLDRAR!

23–29 NOV 
MADS TOLLING QUARTET
Så åter dags för gästspel av internationell 
kaliber. Den danske violinisten MADS TOLLING, 
 tvåfaldig Grammyvinnare för sitt suveräna 
handlag med jazzfiolen i de stora mästarnas 
anda. Turnén i länet kommer att lyfta fram 
den rika och breda repertoar som vi gärna för
knippar med den fantastiska violinisten Svend 
Asmussen som ju gick bort i början av året,  
100 år gammal. Turnéplan: 23.11 Umeå 
( Jazzstudion), 24.11 Lycksele, 25.11,  Skellefteå, 
26.11 Storuman, 27.11 Vilhelmina, 28.11 
 Dorotea, 29.11 Åsele.

VECKA 15–16 
KAMMARMUSIK  
I SNÖSMÄLTNINGEN
Åter beger sig musiker från NorrlandsOperans 
Symfoniorkester ut på vägarna under snösmält
ningen för att förgylla länet med kammarmusik 
från 1600tal till våra dagar. Såväl offentliga 
konserter som besök på vårdinrättningar 
 väntar. Håll koll på norrlandsoperan.se för  
mer information, spelplatser och datum.

FAUST – PREMIÄR 5 OKTOBER 2017  
ÖVRIGA SPELDATUM: 7, 10, 13, 15,  
17, 20, 22, 24, 27, 29 OKTOBER 

Musik: Charles Gounod 
Libretto: Jules Barbier & Michel Carré
Regissör: Eva-Maria  Melbye
Dirigent: Eric Solén 
Scenografi & kostym: Marcus Olson
Ljusdesign: Kerstin Weimers
Mask och peruk: Angelica Ekeberg
Faust – Yinjia Gong 
Mefistofeles – Kosma Ranuer 
Marguerite – Sabina Bisholt   
Siébel – Solgerd Isalv   
Valentin – Hannes Öberg  
Martha – Susanna Levonen   
Wagner – Fredrik Essunger   
NorrlandsOperans Symfoniorkester 
NorrlandsOperans kör

Läs mer på  
norrlandsoperan.se

HÖSTENS OPERA 5–29 OKTOBER 2017

KÖPER DU BILJETT  
9.6–21.8 BETALAR 
DU BARA 380 KR*  
ORD PRIS 480 KR 

*Gäller förest. sön–tor  
ink premiär.
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MARSFEBRUARI

8 FEB KL 19.00 
KONSERT
HOSOKAWA, SANDSTRÖM 
& MOZART

NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER  

Ett pinfärskt verk av NorrlandsOperans 
hustonsättare Jan Sandström står för dörren. 
Hans orkesterverk Solamente Tú – Bara du, 
handlar om kärlek och är som Sandström själv 
säger ”kanske vad varje människa kort vill 
säga till någon nära.” När NorrlandsOperans 
Symfoni orkester tar sig an Blossoming II av den 
japanske tonsättaren Toshio Hosokawa, är det 
ytterligare ett för Sverige unikt uppförande. 
Med den återvändande unga solisten Claire 
Huangci vid pianot avslutas kvällens konsert 
med Mozarts underbara Pianokonsert nr 24. 
Nytt möter gammalt och västerländskt möter 
japanskt. Kvällen sker under ledning av chef
dirigent Elim Chan. Konserten går på turné till 
Luleå, Piteå, Stockholm, Göteborg och Vara. 
Ingår i samarbetet MiN.

18 FEB KL 18.00 
MUSIK/GÄSTSPEL
VINTERKONSERT
Med denna vinterkonsert inleder UMEÅ MUSIKSÄLLSKAP – Umeås äldsta kulturförening  
– sitt 156:e år. Vi kan se fram emot en värmande musikalisk injektion under den mörka årstiden.  
Håll koll på norrlandsoperan.se för närmare program.

9 MAR–13 APR  
KONST – VERNISSAGE 9 MAR
VITA KUBEN #2
Vårens curator på Vita Kuben är JESPER NORDA. Han har bakgrund som musiker men ungefär halv
vägs in i utbildningen till tonsättare växlade han över till bildkonsten. Allt sedan dess har han arbetat 
parallellt med musik och  bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. I bildkonsten expanderar den 
konceptuella  grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, text eller ljus, ibland approprierande  
till andra konstnär liga uttryck, ibland kopplat till rent  subjektiva erfarenheter. Det här är den andra  
i raden av tre  utställningar med Norda som  curator på Vita Kuben. Information om konstnärerna  
och verken finns på norrlandsoperan.se

10 FEB KL 19.00 
DANS – URPREMIÄR
KANYAR

På ön Réunion i Indiska oceanen används ordet 
”kanyar” för att peka ut en brottsling. Men 
det är också ett ord som betyder att någon 
befinner sig i samhällets marginaler, antingen 
från födseln, av eget val eller beroende på 
omständigheter utom hens kontroll. Det finns 
kanyars i alla samhällklasser. Koreografen 
DIDIER BOUTIANA undersöker vilka psykolo
giska och sociala förhållanden som skapar ett 
utanförskap. Rörelsespråket i föreställningen 
kommer från hans egen bakgrund som urban 
dansare, men också från de unga människor i 
samhällets utkant han träffat under arbetspro
cessen. Även i Umeå kommer Didier att träffa 
grupper av unga människor i olika workshops, 
för att ta in våra svenska förhållanden inför sin 
premiär på NorrlandsOperan. 

17 FEB KL 13.00 & 15.00 
DANS/BARN
GRÄS

Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på 
väg in. Två rödhåriga figurer och en fikasugen 
granne dyker upp. Rörelserna tar plats och 
musiken blandas med ljud av fågelkvitter och 
gräsklippare. Plötsligt  jonglerar regnet under 
ett moln. Stort och smått, perspektiven leker 
med oss. Här i gräset kan allting hända!  
Gräs är ett fantasifullt samarbete mellan  
CLAIRE PARSONS CO och MARIONETTEATERN.  
Här möts dansare, dockspelare och en 
cirkusartist för allra första gången på en scen. 
Det prisbelönta danskompaniet Claire Parsons 
Co. gör finurlig och elegant scenkonst för barn. 
Lustfyllda rörelser och fantasifulla iakttagelser 
av livet gör berättelserna angelägna för publik 
världen över. Koreografi och iscensättning av 
CLAIRE PARSONS. För barn från 4 år.

8, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25 MAR 
OPERA – PREMIÄR 8 MAR
ORFEUS & EURYDIKE 

Orfeus och Eurydike är en magisk och passio
nerad operaföreställning för alla som nån gång 
älskat eller längtat efter att förstå kärleken. 
 Musiken är skriven av GLUCK och operan 
 utspelas ursprungligen i över och underjorden 
i den grekiska mytologin. På NorrlandsOperan 
sjungs Orfeus av Susanna Levonen, Eurydike 
av Henriikka Gröndahl och Amor av Frida 
 Johansson. Dirigent är Umeåfödde OLOF 

BOMAN som för första gången leder Norrlands
Operans Symfoniorkester. I regissör ÅSA 

 KALMÉRS och scenograf och kostymdesigner 
BENTE ROLANDSDOTTERS tolkning placeras 
handlingen i en svårbestämbar nutid. Med start 
i dödsögonblicket tar vi oss in i en oupptäckt 
inre värld där livet och döden speglas i en 
 nutida mytologi där kärleken övervinner döden.

3 MAR KL 19.00 
DANS – URPREMIÄR
CAUGHT IN THE MIDDLE

Under invigningen av samiska veckan lyfter vi 
två urbefolkningskulturer – den samiska och 
aboriginerkulturen. De må ligga  geografisk långt 
ifrån varandra men i erfarenhet av förtryck delar 
de en historia. Regissören KATE  DENBOROUGH 
uppmanar oss alla att tänka på vår egen iden
titet och vår relation till urbefolkningsfrågan. 
Caught in the Middle är en berörande föreställ
ning inspirerad av personliga erfarenheter från 
HEATH BERGERSEN (Australien) och ELLE SOFE 

HENRIKSEN (Norge). Samisk jojk, didgeridoo, 
modern jazz och popsång smälter samman 
och skapar ett fängslade soundtrack till denna 
extraordinära föreställning. Danskompaniet 
KAGE från Australien är känt för sina poetiska 
föreställningar som rör sig över genregränser 
mellan dans, cirkus, musik och teater. 

1–2 MAR  
KONST
VITA KUBEN #1

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, 
objekt, text eller ljus, ibland approprierande 
till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat 
till rent  subjektiva erfarenheter. Det här är 
den första i raden av tre utställningar med 
Norda som  curator på Vita Kuben. Informa
tion om  konstnärerna och verken finns på 
 norrlandsoperan.se
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APRIL

24 MAR KL 15.00 
KONSERT
VILLA-LOBOS GITARRKONSERT  
NORDISKA KAMMARORKESTERN gästspelar hos oss tillsammans med gitarrvirtuosen från Kuba, Marco 
Tamayo. På programmet står Villa Lobos Gitarrkonsert, Stravinskijs Pulcinella och Beethovens Symfoni  
nr 2. Dirigent Anja Bihlmair leder kvällen. Ingår i samarbetet MiN.

10 APR KL 19.00 
DANS
SWEAT BABY SWEAT

Har du upplevt den där kärleken som är så 
totalt uppslukande att man varken kan, eller vill, 
låta den andra gå? Det är vad vi får uppleva i 
koreografen JAN MARTENS Sweat Baby Sweat 
– en brännande het föreställning där text, bild, 
rörelse och musik sammanflätas i perfekt 
harmoni. Förhållandet mellan man och kvinna är 
kanske det mest klichéartade tema som finns, 
men här får vi uppleva det ur ett annat perspek
tiv. En modern parningsritual där en hel livstid 
passerar på en timma. En ritual som är naiv, 
sensuell, öm och på samma gång smärtsam. 
Tröstande samtidigt som konfronterande. 
P.S. Ni som besökte Spring Forward Festival 
under kulturhuvudstadsåret i Umeå, kanske såg 
Jan Martens Dog Days Are Over? I så fall väntar 
nu ett kärt återseende! 

7 & 21 APRIL KL 19.00  
MUSIK
HISTORIEN OM  
EN SOLDAT

En poetisk saga om livet, lyckan och  kärleken. 
Historien om en soldat är en  musikteater 
skriven av Igor Stravinskij, här med  skåde  
spelerskan STINA EKBLAD i samtliga roller. Den 
 handlar om en ung och naiv soldat som ingår 
pakt med djävulen för att kunna se in i fram
tiden. Texten är skriven av CharlesFerdinand 
Ramuz 1918 under intryck av första världskriget 
och översatt till svenska av Erik Lindegren 
1957. Föreställningen är en raffinerad blandning 
av berättelse och musik influerad av både tango 
och ragtime. Musiken spelas av en septett från 
NorrlandsOperans Symfoniorkester.

18 MAR KL 14.00 
MUSIK/FAMILJEFÖRESTÄLLNING
MUNSPELMÄNNEN JOUKO 
KYHÄLÄ & FILIP JERS 

Alla barn har säkert någon gång provat ett 
munspel. Många har också nöjt sig med det 
sirénliknande sound som uppstår om man om
växlande suger och blåser i instrumentet. Men 
faktum är att det går att frambringa fantastisk 
musik på detta lilla musikinstrument. Två av 
Skandinaviens främsta  munspelare, den ene 
svensk, den andre finsk bildar här en fascine
rande powerduo. Jouko Kyhälä är den förste 
munspelare någonsin som tagit masterexamen 
vid Sibeliusakademien och Filip Jers har gjort en  
liknande karriär vid Kungliga Musikaliska Aka
demien med en masterexamen inom jazz som 
den enda svensk genom tiderna på munspel. 
Välkommen till en folkmusikföreställning för alla 
åldrar med munspelet i centrum.

17 MAR KL 13.00 & 15.00 
MUSIK/BARN 
DORIS DRAR

Doris Drar är en nyskriven musikteaterföreställ
ning  baserad på Pija Lindenbaums barnbok 
med samma namn. En dag får Doris nog av vad 
hon tycker är en oförstående och omedveten 
värld och beslutar sig för att välja sin egen 
väg  genom att bege sig bort. Men när hon 
 återvänder hem visar det sig att ingen ens har 
märkt att hon varit försvunnen. Hon blir tvungen 
att ryta till – och äntligen får hon gehör för  
sina behov … Här får den unga publiken  
följa  musikerna och skådespelarare i en  
berättelse genom Doris värld, hennes livsfrågor 
och vägval. Musik av MONICA  DOMINIQUE.  
För barn 5–8 år. 

MARS

14 APR KL 19.00 
DANS – URPREMIÄR
SLICK
Qarl älskar inredning, träning med grabbarna och att pickla grönsaker. Han är queer och experimenterar 
med det stereotypt maskulina och feminina. Eller som Qarl skulle säga: You’re a woman but the rest of 
the world thinks you’re a man. Butch realness! Slick är en crossoverföreställning mellan kabaré och per
formance. Koreografen SOFIA SÖDERGÅRD lämnar scenen till sitt dragking alter ego Qarl Qunt. Slick blir 
hennes första soloföreställning där hon valt att arbeta med flera av sina hjärtefrågor och idoler. Genom 
stilarna Vouging, Wacking och nutida dans utforskar hon frågor kring sexualitet och makt. Kan kläder, 
rörelse och attityd ge makt? Hur uttrycks sexualitet? Vem bestämmer kön?

13 MAR KL 19.00 
DANS 
DISPLACEMENT

Hur reagerar en kropp när den blir tvingad  
eller hindrad att röra sig? MITHKAIL ALZGHAIR  
är  koreograf och dansare. Han föddes i Syrien 
1981 och i föreställningen Displacement under
söker han sin bakgrund, sitt kulturella arv och 
sitt uttryck som syrier i exil. Föreställningen är 
ett koreografiskt projekt i två delar. Ett solo och 
en trio som på olika sätt belyser den syrianska 
kroppen i en kontext av krig, migration och 
revolution. 

1–13 APR  
KONST
VITA KUBEN #2

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, 
text eller ljus, ibland approprierande till andra 
konstnärliga uttryck, ibland  kopplat till rent 
 subjektiva erfarenheter. Det här är den andra 
i raden av tre utställningar med Norda som 
 curator på Vita Kuben. Information om konstnä
rerna och verken finns på norrlandsoperan.se
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FÖR BARN & UNGA  
I HELA LÄNET
Kultur är en rättighet för alla! NorrlandsOperan vill att barn ska få uppleva  musik  
och dans var de än befinner sig i regionen. I länet bjuder vi därför på ett  om  
växlande program för alla åldrar. Allt från bäbisföreställningen Under med 
danskompaniet  Nomodaco, Deltidshjälten med aliEn Dance Company, till musik
sagan Doris Drar baserad på Pija Lindenbaums barnbok och nyskriven musik av 
Monika Dominique. Ett helt nytt koncept för att de yngsta barnen ska få uppleva 
klassisk  musik är Barnen mitt i  musiken – en lekfull konsert med Kristina Sturk 
och fyra  musiker ur Norrlands Operans Symfoniorkester som besöker förskolor  
i  Västerbotten under våren 2018.

De flesta av våra barn och ungdomsföreställningar erbjuder vi som skol
föreställning, antingen här hos oss på NorrlandsOperan eller på en förskola  
eller skola i någon av länets kommuner. I höst kommer många högstadie  
och gymnasieelever att se Gränslandet, en föreställning som provocerar  
och blandar musik, dans och poesi från olika delar av världen, långt bortom 
våra invanda mönster. 

LÄS MER PÅ HEMSIDAN OM VÅRT UTBUD AV SKOLFÖRESTÄLLNINGAR OCH ANNAT VI GÖR  
MED FOKUS PÅ BARN & UNGA I VÄSTERBOTTEN.

EFTER BARN- 

FÖRESTÄLLNINGAR PÅ  

NORRLANDSOPERAN  

BJUDER VI PÅ FIKA!

11 NOV KL 13.00 & 15.00 
DELTIDSHJÄLTEN
18 NOV KL 14.00 
MARHABA HEJ!

30 SEP KL 13.00 & 15.00  
MATTA MATTA
28 OKT KL 13.00 & 14.15 
JAG HAR ETT 
HAV INOM MIG
 

31 JAN KL 11.00 & 13.00,
1 FEB KL 11.00 & 13.00 
UNDER
17 FEB KL 13.00 & 15.00 
GRÄS

17 MAR KL 13.00 & 15.00
DORIS DRAR

18 MAR KL 14.00
MUNSPELMÄNNEN
JOUKO KYHÄLÄ & 
FILIP JERS  

Musik: Christoph Willibald Gluck
Libretto: Ranio de Calzabigi
Regissör: Åsa Kalmér
Dirigent: Olof Boman
Koreograf: Örjan Andersson
Scenografi & kostym: Bente Rolandsdotter
Ljusdesign: Ville Toikka
Orfeus – Susanna Levonen  
Eurydike – Henriikka Gröndahl  
Amor – Frida Johansson  
NorrlandsOperans  
Symfoniorkester 
NorrlandsOperans kör

Läs mer på 
norrlandsoperan.se

VÅRENS OPERA 8–25 MARS 2018

ORFEUS & EURYDIKE
PREMIÄR 8 MARS 2018  
ÖVRIGA SPELDATUM: 8, 10, 14, 16, 18, 21, 23 & 25 MARS

KÖPER DU BILJETT  
9.6–21.8 BETALAR 
DU BARA 280 KR*  
ORD PRIS 380 KR 

ORFEUS & EURYDIKE 
GÅR PÅ TURNÉ 5–22 
APRIL 2018.
Vi ses i Boden, Härnösand, Sundsvall  
och Östersund. Mer info kommer på  
norrlandsoperan.se

*Gäller förest. sön–tor  
ink premiär.

DANS FÖR UNGA
NorrlandsOperans verksamhet Dans  
i  Västerbotten arbetar särskilt för  
dans konstens utveckling. Ett exempel  
är  koreografitävlingen Skapa Dans,  
som  årligen arrangeras för länets  
unga 15–21 år. Läs mer på  
norrlandsoperan.se
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APRILAPRIL

21 APR KL 13.00 & KL 15.00 
DANS
MONSTER 

Det blir häxdans, sång, överdrivna gester och 
fika. Runt ett festbord mixas gräddoft med 
svettstänk, skratt med skämskudde och själv
hat med allsång. Här hyllas det mest pinsamma, 
sorgliga, arga, glada och kåta. I Monster härjar 
monstruösa känslor och drömmar om alterna
tiva verkligheter. Under  föreställningen blandas 
fiktiva och verkliga monster i interaktion med 
publiken. Av och med ÖFA-KOLLEKTIVET. 
 Familjeföreställning från 13 år.

1 MAJ–1 JUN  
KONST
VITA KUBEN #3

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, 
text eller ljus, ibland approprierande till andra 
 konstnärliga uttryck, ibland  kopplat till rent 
 subjektiva erfarenheter. Det här är den sista  
i raden av tre utställningar med Norda som 
curator på Vita Kuben. Information om konstnä
rerna och verken finns på norrlandsoperan.se

5 MAJ 
KONST/MUSIK/DANS
MADE – GLOBAL VILLAGE

MADE – MUSIC. ART. DANCE. EXPERIENCE.  

Hur upplevs konst i en globaliserad värld när 
allt känns avlägset men ändå är så nära – bara 
ett ”klick” bort? Vem bestämmer vad som är 
autentisk kulturell identitet, vad som är en 
autentisk skildring av en plats och behöver 
vi upprätthålla så tydliga gränsdragningar? 
Gränser och gränslöshet har inspirerat oss när 
vi monterat ihop MADE – global village, en kväll 
fylld av konst – dans – och musik. Mer info om 
innehållet kommer på norrlandsoperan.se

29 APR KL 18.00 
MUSIK/GÄSTSPEL
VÅRKONSERT 

Välkommen till den årliga vårkonserten!  
UMEÅ MUSIKSÄLLSKAPS symfoniorkester, som 
består av ca 60 musiker, bjuder på ett program 
som bland annat innehåller insamlade önskemål 
från publiken. Dirigent är PerErik Andersson, till 
vardags violinist i Norrlandsoperans  Sym foni
orkester. Håll koll på norrlandsoperan.se för 
närmare program.

20 APR–1 JUN  
KONST – VERNISSAGE 20 APR
VITA KUBEN #3
 

Vårens curator på Vita Kuben är JESPER 

NORDA. Han har bakgrund som musiker men 
ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare 
växlade han över till bildkonsten. Allt sedan 
dess har han arbetat parallellt med musik och 
 bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. 
I bildkonsten expanderar den konceptuella 
 grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, 
text eller ljus, ibland approprierande till andra 
konstnärliga uttryck, ibland  kopplat till rent 
 subjektiva erfarenheter. Det här är den sista  
i raden av tre utställningar med Norda som 
curator på Vita Kuben. Information om konstnä
rerna och verken finns på norrlandsoperan.se

27 APR KL 19.00  
KONSERT
LJUSETS ÅTERKOMST
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER En konsert i vårens och hoppets tecken som leds av 
 dirigenten Eugene Tzigane. För den internationellt hyllade syriskamerikanske tonsättaren Malek  
Jandali hänger musiken tätt samman med världsläget. Jandali är mycket engagerad i mänskliga 
 rättigheter och hans orkesterverk Phoenix in Exile handlar om människor på flykt. Tonsättaren  
AnnaLena Laurins musik är gränsöverskridande. Hennes Bird Phoenix  uruppfördes 2015 och är  
skrivet för den originella kombinationen symfoniorkester, fagott och saxofon. Solister är fagottist  
Magnus Nilsson och saxofonist Peter Wilgotsson. Kvällens program avslutas med musik som minner  
om ljusets återkomst och vårens sprängkraft – Felix Mendelssohns sagolika svit ur Midsommar- 
natts dröm. Håll koll på norrlandsoperan.se för närmare program.

24 APR KL 19.00  
DANS
DANCE FOR ME

ÁRMANN EINARSSON är 50 år och bor i Akureyri 
på norra Island. Han är musiklärare, har tre  
barn och innehar sedan 1979 det isländska 
rekordet i tresteg. 2013 berättade han för sin 
svärdotter, koreografen BROGAN DAVISON,  
att han alltid drömt om att dansa professionellt 
inför publik, fastän han aldrig tagit en enda 
danslektion. Ármann och Brogan började då 
tillsammans utveckla en dansföreställning, som 
sedan dess har vunnit flera priser på interna
tionella dansfestivaler världen över. Frågan är: 
Kan vem som helst dansa? Dance for me är en 
föreställning om att lämna sin comfort zone  
och våga genomföra sina drömmar. 

MAJ

24 MAJ KL 19.00 
KONSERT
MAHLERS FEMMA
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER Inte många orkesterverk kan som den femte symfonin 
av Gustav Mahler, få det att kännas som att taket ska lyfta! Ärligt, naket och med full kraft gestaltar 
detta monumentalverk det mänskliga livet. NorrlandsOperans Symfoni orkester slår sig i kväll samman 
med Nordiska Kammarorkestern för att möta Mahlers mäktiga klangvärld. En storslagen kväll som får 
sällskap av den samtida, experimentella Kaija Saariahos stycke Ciel d’hiver – Vinterhimmel. Allt under 
ledning av chefdirigent Elim Chan. Konserten går på turné till Sundsvall, Östersund, Luleå och är ett 
samarbete inom MiN. 
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DEN FEMTIONDE 
 UPPLAGAN AV UMEÅ 
JAZZFESTIVAL – ETT  
ÅR AV FIRANDE!
Sedan starten 1968 är Umeå Jazzfestival en av stadens musikaliska höjd 
punkter, med ett anseende som en av Skandinaviens äldsta och mest  
respekterade  festivaler. Umeå har med sin goda mylla närt framväxten av en vital 
klubbscen med flagg skeppet Umeå JazzStudio – en av landets ledande livejazz
scener sedan 1977, och fostrat en rad vassa musiker, flera med internationell 
lyskraft. Dessutom kan Umeås musikmiljö uppvisa en stor, hängiven och trogen 
publik. Allt detta  sammantaget gör Umeå till en fantastisk musikmetropol som både 
svänger och bereder plats för kontemplation och utmanade idéer.

Årets festival inleds den 25 oktober på NorrlandsOperan – som också har rollen 
som arrangör – och avslutas på Umeå JazzStudio. Från torsdag till söndag förläggs 
merparten av konserter till Umeå Folkets Hus olika scener. Dessutom inleder vi vårt 
50årsfirande, som pågår i ett år från årets 50:e upplaga fram till nästa års festival 
som avslutas den 28 oktober 2018!

Varje scen har sin karaktär: I JazzLabbet presenteras den nya jazzens 
 utforskare, i Äpplet samsas urban rytmisk musik med den dansanta  amerikanska 
sångboken och mat och dryckmeny. I Freja JazzCorner möter du allt från unga 
okända sångare till regionala topporkestrar. StudioJazz erbjuder en intim klubb
atmosfär av  internationellt snitt och i SoundGarden huserar visionära artister  
i  closeupformat. I stora Idunteatern spelar såväl de välkända elefanterna som 
jazzens nya  internationella stjärnor. 

I årets program medverkar bland annat Norrbotten Big Band & Django Bates, 
Christoph Irniger PILGRIM, Anna Högberg Attack!, Ambrose Aknimusier  Quartet, 
 Paolo Fresu/Omar Sosa/Trilok Gurtu, Natasha Atlas, Yemen Blues, Sinikka 
 Langeland och Phronesis.

Så passa på att boka biljetter till denna attraktiva festival som omfattar både 
tillgänglig, utmanande och konstnärlig jazz och improviserad musik. 

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA: WWW.UMEAJAZZFESTIVAL.SE  

25–29.10 2017 & 24–28.10 2018

Est. 1968

DESSUTOM INLEDER VI VÅRT 
50-ÅRSFIRANDE, SOM PÅGÅR 
I ETT ÅR FRÅN ÅRETS 50:E 
UPPLAGA FRAM TILL NÄSTA 
ÅRS FESTIVAL SOM AVSLUTAS 
DEN 28 OKTOBER 2018!
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MUSIC. ART. DANCE. EXPERIENCE. 
– MADE ÄR MYCKET AV ALLT!
En kväll av oväntade upplevelser och spännande konstnärliga möten. En kväll i 
 samtida frågeställningar, perspektiv och händelser. En kväll för jämställdhet, mång
fald och tillgänglighet. En kväll med lokal förankring och samverkan. En kväll där 
massor av kulturuttryck ger balans mellan det fria och det professionella kulturlivet. 

Två gånger per spelår arrangeras MADE – varje gång fylld av konst, dans och 
musik på ett nytt aktuellt tema. I höst ser vi fram emot en MADEkväll i arkitekturens 
tecken. MADE – Architecture and morality har inspirerats av funktionalismens död, 
brutalismens råa ton och  innehåll kontra fasad. Få saker väcker så starka känslor 
som arkitektur – nya byggnader, hus som rivs, gamla hus och hela stadsdelar  
i förvandling. Ett högaktuellt tema, inte minst i ett ombyggnationernas Umeå.   
I vår riktar MADE – Global village in blicken på gränser och gränslöshet. 

MER INFORMATION OCH PROGRAM KOMMER PÅ NORRLANDSOPERAN.SE

2 DEC 
MADE – ARCHITECTURE AND MORALITY

5 MAJ 
MADE – GLOBAL VILLAGE

VITA KUBEN

Något av det bästa med NorrlandsOperan är när de olika konstarterna  befruktar, kommenterar och ibland 
krockar med varandra. Att röra sig från en  klassisk konsert till en dansföreställning och sen avsluta i en film 
eller på dansgolvet – att få uppleva något som man inte förväntat sig. 

Under hösten 2017 kommer Vita Kuben att göra ett gästspel i  Vävens projektateljé och det blir  spännande 
att se vad som händer med vårt rum för  samtidskonst när det hamnar i en ny miljö. Curator för hösten är 
 Dragos  Alexandrescu, en spännande konstnär som också kan bidra till att öka flödet mellan Vasas och  
Umeås konstnärer. 

Under våren 2018 är Vita Kuben tillbaka i NorrlandsOperans nya foajé med konstnären och  kompositören 
Jesper Norda som curator. Jag ser mycket fram emot att få uppleva de ljudbilder han kommer att fylla  
huset med och gläder mig mycket åt att Kuben efter nyöppningen kommer att kunna erbjuda generösa  
och  regelbundna öppettider.

HELENA WIKSTRÖM, PROJEKTLEDARE VITA KUBEN

2–29 DEC  
THE ELEMENT  
OF NATURE #3
26 JAN–2 MAR  
VITA KUBEN #1

8 SEP–6 OKT  
THE ELEMENT  
OF NATURE #1

12 OKT–17 NOV  
THE ELEMENT  
OF NATURE #2
 

9 MAR–13 APR  
VITA KUBEN #2
20 APR–1 JUN  
VITA KUBEN #3

MER INFORMATION PÅ 
NORRLANDSOPERAN.SE

UNDER HÖSTEN 2017 
 HÅLLER VITA KUBEN TILL  
I VÄVEN INTILL KONST-
HALLEN PÅ PLAN 3.  
TILL VÅREN ÄR KUBEN 
TILLBAKA I  NORRLANDS-
OPERANS NYA FOAJÉ.
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DE SKAPAR EN LEVANDE 
 FANTASIVÄRLD PÅ OPERAN
JEANETTE ANDERSSON ÄR FÖRESTÅNDARE PÅ REKVISITA/ATTRIBUTAVDELNINGEN PÅ NORRLANDSOPERAN, MARIA ÖHGREN HEDBERG  
ÄR KOSTYMMÄSTARE. DERAS UPPDRAG ÄR ATT LURA PUBLIKEN TILL ATT TRO ATT DE BEFINNER SIG PÅ EN ANNAN PLATS I EN ANNAN TID. 

VI KAN GÖRA VAD SOM HELST 
Kläderna som Maria och kollegorna på 
kostymavdelningen arbetar med att ta 
fram ska inte bara vara trovärdiga för 
den plats och tid då dramat utspelar 
sig, de ska också vara snygga, håll
bara, flexibla för snabba byten och 
kunna gå att tvätta. De ska klara en 
hel del påfrestningar för scener där 
den som bär kläderna ska kunna  flyga, 
krypa, slåss eller gå ner i spagat. Klä  
derna ska klara att bli blodiga för att 
sedan vara rena igen – kväll efter kväll. 

– Det är häftigt med all den kun
skap som finns i huset, vi kan göra 
vad som helst, berättar Maria.

EN FANTASIVÄRLD BYGGS UPP 
– Man blir utmanad hela tiden i det här 
yrket, säger Jeanette och hur underlig 
eller iögonfallande rekvisitan än är på 
papperet, så får den aldrig ta över 
scenen. Den ska tvärtom smälta in  
i helheten och den fantasivärld som  
vi bygger upp. Inför höstens opera 
Faust, arbetar Jeanette och  

hennes team på rekvisita/attribut
avdelningen bland annat med att 
 skapa böcker som kan brinna på sce
nen, vidare ska det skapas en  exakt 
kopia av sångerskans huvud, som ska 
halshuggas, och ett gigantiskt kalv
huvud i guld som går att rida på. 

En längre version av reportaget finns att läsa 
i Magasin Västerbotten #4 sommar 2017.

DET ÄR HÄFTIGT MED ALL 
DEN KUNSKAP SOM FINNS  
I HUSET, VI KAN GÖRA VAD  
SOM HELST

Maria bland hantverksskatterna i det 
stora kostymförrådet.

Kostymskisserna till Faust är framtagna  
av designer Marcus Olson. Kostymerna 
har 1880talssnitt och på tyget är utsnitt 
ur gamla tidskrifter och böcker printat.

Jeanette (till hö) och kollegan Linnea Öhrlund 
mitt i den kreativa verkstaden på rekvisita/ 
attributavdelningen.

I en fantasivärld är allt möjligt.

VISSTE DU ATT? När operans spelperiod är slut, sparas det mesta. Så mycket av materialet som 
möjligt återvinns till nya föreställningar, även om källarförråden är fulla. Massor av kläder skänks 
också till Kulturcentrum för barn och unga.

Det är det konstnärliga teamet, som består av regissör, dirigent, scenograf, kostymdesigner, 
maskdesigner, ljussättare och koreograf, som får uppdraget att skapa idéer till en föreställning. 
 Sedan får produktionsteamet på NorrlandsOperan ta del av det koncept som skissats fram av teamet. 
 Därifrån görs konstruktionsritningar av både kläder, rekvisita och dekor som sedan produceras.

En föreställning kan bestå av femtio personer eller fler, och alla ska ha kläder, kanske för  
flera byten. Till höstens opera Faust behövs det 150 kostymer. 
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BILJETTER &  
ÖPPETTIDER

Huvudsponsorer

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

PRODUKTION PROGRAM
Ansvarig utgivare: Kjell Englund, VD och konstnärlig ledare
Fotografer/illustratörer: Bengt Wanselius, Sammi Landweer, Monika  Sobczak, 
 Chrisander Brun, Alexis Rodriguez, Carl Thorborg, Rafael Gavalle, Filipe Ferreira,  
Stephane Tariff, Sergey Gavrilov, Dajana Lothert, Klaartje Lambrechts, Hrefna Björg 
Gylfadóttir, Dan Acostioaei, Basma Alsharif, Minna Tägil, Jesper Norda, Hendrik 
Zeitler, Andrea Artz, Thron Ullberg, Kenny Lindström, Miki Anagrius, Göta Frideborg 
 Taaveniku, Anna Alexander Olsson, Sara Olausson,  Tove Skeidsvoll, Marco Glijnis/ 
Kola  Productions, Petra Hellberg, Knut Koivisto, Märta Thisner, Greta Rönneskog,  
TM. Konsult, Sweco, Mikke Hedberg, Karin Alfredsson, Matthew Phillips, Göran Jarmar, 
Johan Gunséus, Lia Jacobi, Jessica Eriksson, Marika Vikström, Olle Persson, Jimmy 
Träskelin, Marco Feklistoff, Evelina Kyrk, Magnus Leifsson, Willy  Brändström, Magnus 
Malmberg, Linnea Johansson, Anders Steinwall, Elisabet Ohlsson Wallin, iStock.
Originaltexter NOSO-konserter: Hedvig Ljungar
Grafisk form: Pondus Kommunikation
Tryck: Arkitektkopia

VI VILL ATT  
NORRLANDSOPERAN  

SKA VARA TILLGÄNGLIG 
FÖR ALLA.

Säg gärna till redan vid  bokningen 
om du har speciella behov.  

Mer information om tillgänglighet  
på NorrlandsOperan finns  

på vår webb.

FÖLJ MED  
BAKOM KULISSERNA

Besök våra verkstäder,  
ateljéer, scener och salonger  

i våra guidade visningar.  
På norrlandsoperan.se  

får du mer info.

PÅ FACEBOOK & 
INSTAGRAM

SER DU VAD VI GÖR PÅ 
OPERAN HELA DAGARNA.

FÖLJ OSS GÄRNA!

PÅ NORRLANDSOPERAN.SE 
KAN DU HANDLA BILJETTER 

OCH PRESENTKORT  
DYGNET RUNT.

Läs recensionen 
i mobilen!

Ladda ned 
VK:s mobilapp 

i dag!

Ladda ner på
Finns i Tillgängligt på

NORRLANDSOPERANS BILJETTKONTOR
ÖPPET helgfri vardag kl 8–18
TELEFON +46 90 15 43 00
E-POST biljetter@norrlandsoperan.se

Välkommen in till oss på Operaplan, Umeå.
 

VÅRA PRISER & ERBJUDANDEN 
Våra ordinarie biljettpriser varierar beroende på föreställning. 
Studenter, barn, unga och pensionärer erbjuds särskilda 
rabatter. För dig som älskar klassisk musik har vi förmånliga 
stammispaket och dansälskaren kan med fördel sätta ihop ett 
eget danspaket. Den som är tidigt ute kan göra riktiga klipp 
när det gäller  operabiljetter. Läs mer om våra erbjudanden på 
 norrlandsoperan.se/erbjudandenrabatter.

INFÖR DITT BESÖK 
På norrlandsoperan.se kan du se hur länge föreställningen pågår, 
ladda ner programmet, eller se vilken tid introduktionen börjar. 
På NorrlandsOperan har vi kostnadsfri, bevakad  garderob och 
för säkerhets skull är biljettkassan kontantfri. 

VINN VINN VINN
NorrlandsOperans verksamhet ska vara relevant och ha förankring i det 
samhälle där vi verkar. Samarbeten och utvecklande relationer med närings
livet ser vi som en naturlig del av detta. Läs mer om hur vi resonerar kring 
sponsring och samarbeten på vår webb.

FÖR HELA LÄNETS 
KULTURLIV

NorrlandsOperan är verksam på 
olika sätt i Västerbotten. Läs mer 
om vårt länsomfattande uppdrag 

på norrlandsoperan.se
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