
Vi
 – en okänd opera av Bach?



Musik: 

Johann Sebastian Bach
Nykomponerad musik: 

Siri Jennefelt 
Thomas Jennefelt
Koncept/regi/koreografi:  

Jon R Skulberg 
Dirigent/musikalisk ledning: 

Olof Boman 

Scenografi: 

Maja Ziska 
Kostym-/maskdesign: 

Bente Rolandsdotter
L jusdesign: 

Kerstin Weimers
Dramaturgisk rådgivning: 

Birgit Berndt

Norrlandsoperans symfoniorkester: 
Violin 1: Kreeta-Maria Kentala/Henry Tong,  
Matias Malmqvist, Nicole Ladenthin,  
Lina Samuelsson, Kersti Wilhelmsson

Violin 2: Pontus Björk, Fredrik Syberg,  
Ola Lindgård, Per-Erik Andersson

Viola: Emma Nyman, Petter Axelsson, Åsa Hjelm

Violoncell: Bekhbat Tsagaanchuluun, 
Björn Risberg,

Kontrabas: Jan-Emil Kuisma

Flöjt: Elisabeth Nilsson, Pepita del Rio

Oboe: Yui Ito, Johannes Ögren

Fagott: Annika Wallin

Orgel: Jonas Olsson

Norrlandsoperans kör: 

Kormästare: Anders Lundström 
 
Sopraner: Josefine Gellwar Madsen, Kristina Sturk,  
Veronica Janunger Sjöberg, Margareta Moritz,  
Helena Karlsson, Linnéa Pettersson

Altar: Anna Bergendahl, Sonja Marklund,  
Malin Söderlund, Karin Lundholm, Anna Olausson

Tenorer: Anders Lundström, Martin Berggren,  
Hans-Erik Carlborg, Anton Karlsson, Peter Irgens

Basar: Arash Azarbad, Jakob Jonsson-Ollander,  
Anders Steinwall, Per Leffler, Gustaf Bergendahl



Scenografi: 

Maja Ziska 
Kostym-/maskdesign: 

Bente Rolandsdotter
L jusdesign: 

Kerstin Weimers
Dramaturgisk rådgivning: 

Birgit Berndt

Dansare:

Linda Blomqvist 
Yared Tilahun Cederlund 
Kenzo Kusuda 
Joanna Holewa Chrona 
Risa Kojima

Sångare:

Klara Ek
Melis Jaatinen 
Arash Azarbad

Melis Jaatinen, Yared Tilahun Cederlund, Joanna  Holewa Chrona, Risa Kojima, Kenzo Kusuda

Norrlandsoperans kör: 

Kormästare: Anders Lundström 
 
Sopraner: Josefine Gellwar Madsen, Kristina Sturk,  
Veronica Janunger Sjöberg, Margareta Moritz,  
Helena Karlsson, Linnéa Pettersson

Altar: Anna Bergendahl, Sonja Marklund,  
Malin Söderlund, Karin Lundholm, Anna Olausson

Tenorer: Anders Lundström, Martin Berggren,  
Hans-Erik Carlborg, Anton Karlsson, Peter Irgens

Basar: Arash Azarbad, Jakob Jonsson-Ollander,  
Anders Steinwall, Per Leffler, Gustaf Bergendahl



Människor behöver 
människor

V
ad gör en människa till människa? Vilket 
ansvar har vi för varandra? Hur ska vi förbli 
mänskliga i vår skyddade miljö här i Norden 
där jaget ofta verkar komma först, samtidigt 

som vi är en del av en värld som präglas av krig, 
naturkatastrofer och människor på flykt?

”Hur ska vi förbli mänskliga 
i vår skyddade miljö här i  
Norden där jaget ofta 
verkar komma först?” 
 



Arash Azarbad, Klara Ek, Norrlandsoperans kör

Bach skrev sin musik i efterdyningarna av trettioåriga 
kriget, en tid som präglades av stor ångest men också 
av nyfunnet hopp. Kriget ödelade stora delar av 
Europa. Det fanns inte en människa som inte hade 
förlorat någon eller något i denna katastrof som aldrig 
verkade ta slut. Nu är året 2019 och världen brinner 
fortfarande på många ställen.

 
Det är angeläget att Norrlandsoperan, som nu fyller 
45 år, fortsätter att utmana och ställa frågor till 
varandra och till samhället. Och att vi gör det med 
hjälp av musik, dans och konst. Tillsammans skapar vi 
ett andningshål i vardagen som kan ge oss styrka och 
hopp för framtiden. 

”Styrka och hopp för 
framtiden” 
Vi - en okänd opera av Bach? vill vara en påminnelse 
om vad det betyder att vara människa.  
 
Ta hand om varandra!

Birgit Berndt  
Norrlandsoperans danschef  
och tf konstnärliga ledare

”Utmanar med musik,  
dans och konst” 



K
ör, dansare och sångare utgör fundamentet 
i Vi – en okänd opera av Bach? Verket är en 
undersökning av kollektivet, en opera som 
är en mänsklig och koreografisk upplevelse, 

berättar regissören och koreografen Jon R Skulberg.  
–Vad är ett ”vi” och vad betyder det att vara 
människa?, frågar han. 

Jon beskriver hur viktigt det är att ha konstnärliga 
samarbetspartners nära sig under en arbetsprocess.

”Vi skapar tillsammans”
Han visste direkt att han ville ha med Maja Ziska som 
scenograf till den här föreställningen. Och under deras 

Mellan det kända 
och det okända

Melis Jaatinen



Yared Tilahun Cederlund, Kenzo Kusuda

första möte började scenrummet ta form i tanken. 
Tillsammans beskriver Jon och Maja föreställningen 
som ett möte mellan det kända och det okända. 
Där scenografin och ljuset driver berättelsen framåt 
tilsammans med dansarna, sångarna och rekvisitan. 
En slags fysisk musik som har skapats i mötet mellan 
scenografi och ljus. Och precis allt är koreograferat. 
– Vi ville få till ett avskalat rum där människorna och 
musiken kunde ta stor plats. Och samtidigt ville vi 
skapa starka motsatser i det materiella, berättar Maja.

”Som en målning”
Maja beskriver scenografin som ett tredimensionellt 
rum där publiken kan uppleva en tvådimensionell 
komposition, en form av rumslig målning.  
– Spännvidden mellan den vardagliga rekvisitan  
och det väldigt grafiska scenrummet skapar en slags 

igenkänning trots att det saknar verklighetsförankring, 
säger hon. 

”Publiken är det viktigaste” 
 
Jon hoppas att föreställningen ska ge publiken 
utrymme för nya tankar att reflektera över. 
– När ett verk är klart och har premiär så blir 
publiken det viktigaste i rummet, det är ju de som tar 
föreställningen med sig. Jag tror att om man försöker 
skapa något som är vackert men också öppet för 
tolkning så kan man både beröra och få publiken att 
reflektera över vår värld. Att bara proklamera rakt ut 
hur världen borde vara eller vad publiken borde tycka 
är inget arbetssätt för mig. För sådant kan man ju lika 
gärna läsa om i tidningen... 



Goas ihtá čábbivuohta?



När ska det underbara ske?

ö.v. Klara Ek 

ö.h. Joanna Holewa Chrona,  

delar av Norrlandsoperans kör 

u. Klara Ek,  

Joanna Holewa Chrona,  

Yared Tilahun Cederlund, 

Norrlandsoperans kör 



Så mycket Bach att 
det räcker livet ut

N
är dirigent Olof Boman är hemma och har 
ledigt så lyssnar han ofta på Bach. Både för 
att skapa ett lugn men också för att få energi 
och bli fokuserad på nuet.   

– För mig har Bachs musik en renande effekt som gör 
att jag kommer tillbaka till någon slags kärna i att vara 
människa.  

”Kaffe, ostsmörgås, och 
sedan Bach”
Arbetet med den här operan har varit ett nära 
samarbete mellan Olof och regissören och 
koreografen Jon R Skulberg. De möttes regelbundet 



hemma hos Olof i Malmö dit Jon alltid anlände 
vid samma tid, klockan elva på förmiddagen. Och 
mötena började alltid med samma ritual – kaffe och 
ostsmörgås. Sedan tog de sig an Bach. 
– Eftersom Bach aldrig skrev någon scenisk musik så 
har jag aldrig tidigare, och får kanske aldrig igen, 
chansen att arbeta med hans musik på det här sättet. 
På det viset var det här ett oemotståndligt projekt.

”Berättelsen skapas 
tillsammans med publiken”
Mycket tid har lagts ner på att skapa en föreställning 
som publiken kan identifiera sig i och som kan beröra. 
I föreställningen finns ingen berättelse, vi får inte 
följa en karaktär som i en traditionell opera. Däremot 
skapas en berättelse tillsammans med publiken. 

 ”Bara att öppna Youtube 
eller Spotify”
Olof berättar att han som dirigent, trots att han står 
med ryggen vänd mot publiken, tydligt kan känna om 
de som sitter i salongen är med och delar upplevelsen 
eller om de bara är där som betraktare. 
– Det vore vansinnigt härligt om publiken bara 
slappnade av och lät sig följa med in i den här världen 
av Bach utan att försöka förstå den. De kan bara låta 
sig översköljas av känslor. Sedan kanske någon känner 
att de vill ha ännu mera av Bach. Och öppnar man då 
Youtube eller Spotify så inser man snart att där finns så 
mycket Bach att det räcker för ett helt liv...

Arash Azarbad, Melis Jaatinen, Norrlandsoperans kör



K
ompositören och ljuddesignern Siri Jennefelt 
arbetar med musik till dans, teater och 
performance. Hon berättar att det som väckte 
hennes nyfikenhet till att arbeta med verket 

Vi – en okänd opera av Bach? var tanken på att få vara 
med och utveckla och vidga operans form.

”Vidga operans form”
– Det känns verkligen spännande att ha fått vara med 
och skapa ett sådant här allkonstverk. Jon och Olof 
släppte in oss i projektet med en enorm öppenhet och 
frihet, vilket gav mig stor lust till arbetet. 

Ett samtal mellan 
Siri, Thomas & Bach



Olof Boman och Jon R Skulberg visste tidigt i 
processen att de ville ha med musik från vår egen tid 
i föreställningen, både som ett komplement och en 
kontrast till Bach. De funderade på allt från Beyoncé 
till Benny Andersson men hittade inte riktigt något 
som passade. Men så spelade Olof upp ett stycke med 
tonsättaren Thomas Jennefelt, och Jon gillade det 
direkt.

”Allt föll på plats”

 Då kom vi också att tänka på Siri Jennefelt. De är far 
och dotter, båda tonsättare men Thomas gör akustisk 
och Siri elektronisk musik. Så vi hoppades verkligen att 
de skulle vilja skriva något ihop. Och när de tackade ja 
föll allt på plats!  
 

Siri beskriver musiken i föreställningen som ett möte 
mellan olika musikaliska traditioner och arbetet har 
varit en annorlunda erfarenhet för henne på flera sätt. 
Inte minst då hon den här gången har komponerat 
musik tillsammans med en annan tonsättare.

”Annorlunda erfarenhet  
på flera sätt”
– I det fönster av Bachs musik som vi har fått ta 
hand om i föreställningen så växlar vi mellan att 
kommentera varandras musik och att låta den stå i 
centrum. Det har blivit ett slags trepartssamtal mellan 
mig, Thomas och Bach...

Yared Tilahun Cederlund, Joanna Holewa Chrona, Risa Kojima, Kenzo Kusuda, Arash Azarbad, Klara Ek, Norrlandsoperans kör



This is my comfort



ö.v. Arash Azarbad 

ö.h. Risa Kojima 

u. Solister, dansare & kör

Goas ihtá čábbivuohta?

När ska det underbara ske?



Jon R Skulberg  
Regissör/koreograf

Norska allkonstnären Jon R Skul-
berg har sin bas i Köpenhamn. Han 
är utbildad scenograf vid norska 
Akademi for scenkonst i Fredrik-
stad och har studerat dramaturgi 
och dansvetenskap i Aarhus och 
Köpenhamn. Han är grundare och 
konstnärlig ledare för den nordiska 
produktionsplattformen Convoi 
Exceptionnel. Sedan 2012 har Jon 
ett nära samarbete med Kirsten 
Dehlholm och Hotel Pro Forma där 
han utvecklat och regisserat ett an-
tal operakoncept. Jon utgör även 
den ena delen av koreografi-duon 
JULI/JON tillsammans med Juli 
Apponen.

Olof Boman  
Dirigent

Olof Boman är född och uppvuxen 
i Umeå. Han har varit chefdirigent 
för Danska Radions Vokalensemble 
samt Förste gästdirigent vid Thea-
ter Bremen i Tyskland. Under åtta 
år var han konstnärlig ledare för 
Glogerfestspillene i Norge och från 
2019 är han konstnärlig ledare för 
Confidencen Opera & Music Festi-
val. Hans stora kunskap och intres-
se för vokalmusik har gjort honom 
till en efterfrågad operadirigent 
och raden är lång av kritikerrosade 
operaframföranden de senaste 
åren. Under våren 2018 dirigerade 
han operan Orfeo & Euridice här på 
Norrlandsoperan 

Siri Jennefelt  
Tonsättare

Siri Jennefelt, född 1989, är kompo-
sitör och ljuddesigner och arbetar 
med musik till dans, teater och per-
formance. Siri är även verksam som 
soloartist under namnet Nev Lilit. 
2018 släppte hon albumet Adora-
ble Ruin på skivbolaget Moloton.

Thomas Jennefelt  
Tonsättare

Thomas Jennefelt har kompone-
rat i alla genrer men den vokala 
inriktningen är särskilt tydlig i hans 
produktion. Han debuterade 1977 
med körverket Warning to the Rich 
som sedan dess fått stor internatio-
nell spridning. Som operatonsätta-
re har han skrivit verk som Gycklar-
nas Hamlet (1990), Farkosten (1994), 
Sport&Fritid (2004) och kammaro-
peran HOS OSS (2012), iscensatt i 
privata lägenheter i Stockholm och 
Berlin.

Maja Ziska  
Scenograf

Maja Ziska har sin bas i Köpen-
hamn och arbetar med scenografi 
samt inrednings- och utställnings-
design. Bland hennes senaste arbe-
ten finns scenografi för Vespertine 
på National Theatre Mannheim, 
och Madame Butterfly på La Mon-
naie i Bryssel samt design för FAN 
OUT-utställningarna av Sabine 
Poupinel. Aktuella projekt inklude-

rar scenografi och kostym för Hotel 
Pro Formas utsmyckning av Gilga-
mesh, på Glyptoteket. Maja har 
studerat i Eindhoven och Köpen-
hamn och tog examen från Kung-
liga danska Designhögskolan 2013, 
där hon nu själv även undervisar, i 
inredningsdesign.

Bente Rolandsdotter  
Kostym-/maskdesigner 

Bente Rolandsdotter arbetar med 
kostym och scenografi. Hennes stil 
är en blandning av avantgarde, 
historiska snitt, normkritisk gestalt-
ning och en lekfullhet med propor-
tioner och genrer. Hon har tidigare 
arbetat på Kungliga Operan, 
Malmö Opera och med Andersson 
Dance. Internationellt syns hennes 
verk i bl.a London, Berlin, Washing-
ton och Shanghai. Bente är en av 
grundarna till Den Andra Operan 
(DAO), en grupp som vitaliserar 
operascenen genom att produce-
ra verk av uteslutande kvinnliga 
tonsättare. Bente besökte Norrlan-
doperan senast 2018 med operan 
Orfeo & Euridice.

Kerstin Weimers   
L jusdesigner

Kerstin Weimers är utbildad på Dra-
matiska Institutet i Stockholm och 
sedan 2013 har hon arbetat i pro-
duktioner på bland annat Uppsala 
Stadsteater, Gävleborgs Folktea-
ter och norska Black Box. Kerstin 
är medlem i scenkonstkollektivet 

Biografier



NYXXX som skapar estetiska hän-
delser och spel. Hennes ljusdesign 
sågs på Norrlandsoperan senast i 
operan Faust, hösten 2017.

Klara Ek  
Sångare

Sopranen Klara Ek samarbetar 
regelbundet med internationella 
dirigenter och orkestrar, som Hai-
tink, Dudamel, Rilling, Hogwood, 
Chicago Symphony, Berliner Filhar-
moniker och London Symphony. 
Hon sjöng nyligen Händels Edilia 
(Almira) på Staatsoper Hamburg 
samt Händel, Porpora och Cimaro-
sa på Innsbruck Festival och är 
denna säsong aktuell som Euridice, 
i Glucks Orfeus och Euridice med 
Trondheims symfoniorkester, då 
åter med dirigent Olof Boman.

Arash Azarbad   
Sångare

Arash Azarbad, föddes i Uppsa-
la 1992 och har studerat klassisk 
musik vid Birkagårdens Folkhög-
skola, Kungliga Musikhögskolan 
och Operahögskolan i Stockholm. 
Hans första roll var på Folkoperan 
2012 som Silvano i Maskeradbalen. 
Därefter har han medverkat i bland 
annat Trollflöjten, Carmina Burana, 
och Don Quijote på samma scen, 
samt ytterligare roller på Confiden-
cen.

Melis Jaatinen  
Sångare

Den finsk-turkiska mezzosopranen 
Melis Jaatinen har studerat vid 
Norges Musikhögskola och Sibe-
liusakademien. Hon har sjungit 

vid Finlands Nationalopera, Den 
Norske Opera, Operafestivalen 
i Savonlinna och har dessutom 
urframfört flera operor i Europa. 
2013 gick hon till final i världens 
mest prestigefyllda Lied-tävling i 
London och hon har gästat många 
kammarmusikfestivaler i Finland, 
Storbritannien och USA. Detta är 
hennes Sverigedebut och tillika 
debut vid Norrlandsoperan. 

Risa Kojima  
Dansare

Risa Kojima föddes 1987 i Osaka, 
Japan. Sina första erfarenheter 
av modern dans fick hon i Chuoo 
Senior High School i Niigata. Efter 
examen arbetade hon som prak-
tikant i Jo Kanamoris kompani 
Noism. År 2011 tog hon examen 
från Folkwang Universität der 
Künste, i Essen och har sedan dess 
arbetat med bland andra Sebas-
tian Eilers, Martin Buczko och 
Berliner Symphoniker, Sasha Waltz, 
Okwui Okpokwasili och Yaron 
Shamir. 

Kenzo Kusuda  
Dansare

Japanska koreografen och dan-
saren Kenzo Kusuda studerade 
ekonomi och arbetade deltid på 
världens största fiskmarknad i 
Tokyo när han upptäckte dans som 
sin uttrycksform. Han fick nästan 
omedelbart erkännande för sitt 
personliga och intensiva rörel-
sespråk. Kenzo bor i Amsterdam 
och är aktivt engagerad i flertalet 
internationella samarbeten och 
projekt som frilansande koreograf 
och dansare. 

Joanna Holewa Chrona  
Dansare

Joanna är självlärd dansare med 
starka influenser från street-dans-
stilen popping. Hon ses dansa i 
olika konstellationer världen över 
och har vunnit ett flertal battle-tit-
lar, både solo och i grupp. Hennes 
egenstartade förening vid namn 
AFIA arrangerar events samt upp-
träder både nationellt och interna-
tionellt med fokus på urban dans.

Linda Blomqvist  
Dansare

Linda Blomqvist föddes i Stockholm 
1985, och efter dansstudier både 
på Royal Swedish Ballet School och 
P.A.R.T.S, arbetar hon idag som kor-
eograf och dansare med ett särskilt 
syfte att vidga begreppet koreo-
grafi. Hon har jobbat med artister 
som Anne Teresa De Keersmaeker, 
Mårten Spångberg, Alexandra 
Pirici, TG Stan, Cristina Caprioli och 
Dora Garcia för att nämna några. 

Yared Tilahun Cederlund  
Dansare

Yared är född 1989 och har en 
internationell dansbakgrund med 
erfarenhet från en mängd danssti-
lar. Han har turnerat med Rikste-
atern, varit koreografisk assistent 
till Erik Linghede, producerat egna 
verk på Dansens hus, vunnit i SDK 
Europe Crew Battles, samarbetat 
med Cullbergbaletten och arbetat 
som internationell danslärare. 

 
 

Läs mer på norrlandsoperan.se



Produktionsteam

Danschef och tf konstnärlig ledare: 
Birgit Berndt 
Projektledare: Britta Amft 
Teknisk chef: Håkan Brohlin 
Producent turné: Robert Dahl 
Norsten 
Inspicienter: Linnea Delander/  
Tarja Ylinen 
Repetitörer: Jonas Olsson,  
Nigar Dadasheva  
Scenografassistent: Olga Regitze 
Dyrløv Høegh 
Regi-/koreografassistent:  
Sara Wikström 
Dirigentpraktikant: Simon Bång 
Förturné: Beatrice Hammar 
Dansworkshops: Minna Lindahl 
Kistorgelinstruktör: Johan Lindström 
Översättningar projektion: Mikael 
Svonni, Mohammad Alkhateeb, 
Maria Lindgren Leavenwoth 
Svensk översättning libretto:  
Åsa Mälhammar

 
Attributmakeri och 
rekvisita 
 
Attributmakare och föreställ-
ningsrekvisitör: Linnea Öhrlund 
Praktikant: Madelen Eliasson

Kostym  
 
Produktionsansvarig kostym-
mästare: Susanne Lidgren 
Kostymmästare: Maria Öhgren 
Hedberg, Sandra Wahlström, 
Susanna Ljung, Emma Olsson 
Skräddare: Rebecka Nygren,  
Sari Franzén, Terése Larsson,  
Per Enarsson 
Patinerare: Lotta Lundstedt,  
Maja Johansson 
Digital bildbearbetning:  
Maja Johansson

Snickeri och smedja

Smidesmästare: Fredrik Larsson 
Verkstadsmästare: Thomas 
Olofsson

Dekormåleri och 
tapetseri

Dekorationsmästare: 
Maja Johansson

Mask/peruk

Maskörer: Amelia Cazorla Lozano  
& Francisca Saavedra

Kostymteknik

Produktionsansvarig kostym-
tekniker: Anna Eliasson 
Påklädare: Fanny Sallinen,  
Josefin Löfgren

Belysning och video

Produktionsansvarig belysnings-
mästare: Johan Jerrskog 
Belysningsmästare/ljus-
bordsoperatör: Jessika Flodell

Scenteknik och ljud

Produktionsansvarig scenmästare: 
Stefan Sandgren 
Scenmästare/ ljudtekniker: 
Nikki Lindholm 
Scentekniker: Hanna Nilsson 
Orkestertekniker: Jerry Ericsson

Orkesteradministration

Orkesterchef/ producent:  
Gene Kindell 
Orkesterinspicient: Stefan Thysk 
Notbibliotekarie: Peter Lindqvist

Föreställningsprogram

Foto: Micke Sandström 
Text & form: Norrlandsoperans 
kommunikationsavdelning 
Tryckeri: Arkitektkopia

Särskilt tack till

Lene Bang 
Lil Lacy  
Svenska Kyrkan, Lisa Oscarsson  
och Rasmus Berggren 

Norrlandsoperan ägs av  
Region Västerbotten (60%) och  

Umeå kommun (40%) och får  
bidrag från Statens Kulturråd. 

Huvudsponsorer:

Vi – en okänd opera av Bach? 
 är producerad av Norrlands-

operan med urpremiär  
den 14 mars 2019

Operan går på turné till  
Östersund, Sundsvall  

och Härnösand  i sam- 
arbete med NMD,  

Norrlands Nätverk för  
Musikteater & Dans 



Norrlandsoperan fyller 45 år
–välkommen på kalas!

När Norrlandsoperan grundades 1974 var det få som trodde att Umeå,  
den lilla staden uppe i norr, skulle komma att presentera sångare  

och musiker i världsklass, erkända filmskapare, bländande dansare  
och häpnadsväckande konstnärer de kommande 45 åren.  

Men så blev det, och vi har bara börjat. Hela vårens program  
hittar du på norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan tillhör dig, kom och fira med oss!

Vad är egentligen  
grejen med opera? 

Det berättar Nicholas Ringskog 
Ferrada-Noli i sin nya bok Dröm 
och skådespel – en introduktion 
till opera. Vi säljer signerade 
ex i Biljetter & besök under hela 
jubileumsåret.

Biljettsläpp  
 

I maj släpps biljetterna 
till hösten 2019 på 
Norrlandsoperan. 

Vi fortsätter att fira 
jubileumsåret med bland 

annat Hans & Greta, en 
familjeopera i tre akter. 



Speldatum

14–23 mars: Norrlandsoperan i Umeå

30 mars: Storsjöteatern i Östersund

2 april: Tonhallen i Sundsvall

8 april: Härnösands Teater

Operan är 70 minuter och har ingen paus. 
Den sjungs på tyska och utdrag textas på svenska,  
engelska, arabiska och samiska. Hela librettot finns  
tillgängligt på svenska på norrlandsoperan.se


