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Hej Linus Fellbom
& Silvia Aymonino!
”LA TRAVIATA ÄR SJÄLVA DEFINITIONEN
AV ETT MÄSTERVERK”, HAR DU SAGT,
LINUS. BERÄTTA HUR DU MENAR
Det är opera i sin bästa form! En extremt bra
historia som överlevt hur länge som helst,
som engagerar hela känsloregistret och
har hög igenkänningsfaktor. Det är också
fruktansvärt bra musik som driver historien
framåt. Och dessutom har Mira Bartov gjort
en briljant översättning av librettot, så att vi
kan framföra det på svenska. Det kan inte bli
bättre!
VARFÖR INTE PÅ ORIGINALSPRÅKET
ITALIENSKA?

För att vi befinner oss i Umeå! Och för att
opera är en kommunikativ konstform. Språk
är ju ett rätt bra kommunikationsverktyg, så
varför inte använda oss av det språk som
både sångarna och publiken begriper? Hur
ska vi annars få fram historien? Jag är så
tacksam för den nya översättningen som Mira
gjort specifikt för oss.
DU AXLAR TRE TUNGA ROLLER I DEN
HÄR UPPSÄTTNINGEN, REGISSÖR,
SCENOGRAF OCH L JUSDESIGNER. HUR
KOMMER DET SIG?

Ganska direkt formades en tydlig visuell idé
kring den här uppsättningen vilket gjorde
att det kändes som en någorlunda rimlig
väg framåt. Men trots vansinnet i detta är
jag ingalunda ensam i teamet. Tanken på
Silvia som kostymdesigner kom väldigt tidigt,

främst för att hon är exceptionellt skicklig,
men det kändes också extra roligt att få med
en italiensk falang i teamet. Lars, Mira och
Therésia har jag jobbat med många gånger
tidigare och de är i mitt tycke helt enkelt
bäst på det de gör. I goda stunder fungerar
ett produktionsteam som en centrifug av
idéer där alla har svårt att enbart hålla sig
till sin respektive disciplin utan att lägga sig i
varandras. Och då blir resultatet utvecklande.
VAD BETYDER VACKRA KOSTYMER FÖR
FÖRESTÄLLNINGEN, SILVIA?

Vi har en fenomenal historia som är värd att
berättas om och om igen och vi vill göra det
på bästa sätt. Uppsättningar av La Traviata
kan ibland bli mer av en kostymparad än en
föreställning som riktigt berör. Kostymer i sig
kan aldrig göra en föreställning bra, men i
en bra föreställning tillför kostymerna något
extra.
VARFÖR ÄR ALLA GÄSTERNA UTKLÄDDA
TILL DJUR PÅ MASKERADBALEN?
Det är det som är det magiska med en
ny översättning! Det finns en uppenbar
problematik i originalets förlegade etnoexotism i andra aktens festscen. I ett djupare
grävande hittade vi en parallell mellan
människor och djur, jägare och byte, lek och
drift om man så vill. Många olika lager av
intryck, det är maskerad där det också finns
drag av rollspel med betydligt allvarligare
toner under den lekfulla ytan.

”Det är världens bästa
verk med dramatiska
scener och musik som inte
är av denna värld”
SCENOGRAFIN ÄR EN HISNANDE DEL
AV HISTORIEN, SPEGLARNA INTE MINST.
BERÄTTA!
Världen av speglar är som en slags
dekonstruerad spegelsal där dels den egna
narcissistiska blicken, alltså blicken på sig själv
i spegeln, alltid finns närvarande, samtidigt
som känslan att alltid vara iakttagen från
någon vinkel finns. Dessutom ger de oändliga
reflektionerna mellan speglarna också en
känsla av att man inte riktigt kan lita på
att det man ser verkligen är det man ser.
Speglarna ger också en multiplicering av allt
det vackra, den här ändlösa festen som man
vill vara en del av. Det ger också en möjlighet
att se flera händelser som sker samtidigt, fast
på olika ställen. Allt har flera lager, så vad är
det du egentligen ser?
VEM ÄR HUVUDPERSONEN VIOLETTA
I DINA ÖGON, SILVIA?
Hon är inte som andra. Hon sticker ut och är
redo att bryta regler. Man känner direkt att
hon representerar något nytt i sin tid. Hon är
ganska maskulin i sin klädstil, mycket tydlig
med vad hon vill och hur hon vill leva, vad hon
gör med sina pengar och även vad hon tillåter
Alfredo att göra. Hon är fortfarande bunden
till konventionen men vill samtidigt bryta sig
lös. Den stora tragedin är att hon inte tillåts
leva sitt liv som hon önskar, utan tvingas att
ge upp sig själv.

Stefan Lidström (Baron Duphol)
Magdalena Risberg (Violetta Valéry)

Akt I

Magdalena Risberg (Violetta Valéry)

Susanna Levonen (Flora Bervoix)
Martin Hedström (Doktor Grenvil)
Norrlandsoperans kör & statister

VIOLETTAS HUS I PARIS

Violetta Valéry, vacker kurtisan i 1800-talets Paris, har just
återhämtat sig från tuberkulos och firar med fest. Bland gästerna
finns Alfredo Germont, som är mycket förälskad i Violetta. Hon
har till en början svårt att ta till sig hans kärleksförklaringar och
försöker förtränga de känslor som griper tag i hela hennes själ,
men trollbinds till slut av kärleken.
PAUS

Per Lindström (Alfredo Germont)
Magdalena Risberg (Violetta Valéry)

Akt II

SCEN 1. ETT HUS PÅ LANDET, NÅGRA MÅNADER SENARE

Alfredo och Violetta har dragit sig tillbaka för att ge sig hän åt
sin kärlek. För att täcka deras gemensamma utgifter planerar
Violetta i hemlighet att sälja alla sina ägodelar. När Alfredo
får reda på det åker han med skamfilad manlighet till Paris för
att sätta stopp för hennes planer. När Alfredo försvunnit dyker
hans far Giorgio Germont upp. Han kräver att Violetta ska offra
sin kärlek och lämna Alfredo för att inte spoliera hans familjs
goda rykte. Violetta blir förtvivlad men inser att världen aldrig
kommer låta henne glömma hennes förflutna. För att ge sken av
att hon återvänt till sitt tidigare liv tackar hon ja till en inbjudan
till en fest hos Flora samma kväll. Därefter skriver hon under stor
vånda ett avskedsbrev till Alfredo och återvänder sedan till Paris.
Alfredo blir förkrossad när Violettas brev når honom. Giorgio
Germont kommer tillbaka och försöker trösta sin son utan
framgång. När Alfredo plötsligt hittar inbjudan till Floras fest blir
han rasande och beger sig, full av hämndbegär mot Paris.

SCEN 2. FLORAS HUS, SAMMA KVÄLL

Violettas vän Flora håller maskeradbal och är glad över att
återse sin väninna i Paris sällskapsliv igen. Det allra senaste
samtalsämnet på balen är att Violetta lämnat Alfredo och istället
kommit dit i sällskap av sin tidigare vän och beskyddare, baron
Douphol. Alfredo anländer ensam till balen. Vid spelbordet
spelar han av baronen en mindre förmögenhet. Då gästerna
bjuds till bords tar Violetta Alfredo åt sidan och försöker få
honom att lämna festen för att inte råka illa ut. Alfredo vägrar
och ropar istället tillbaka sällskapet. Han förnedrar Violetta
inför alla genom att påstå sig betala henne för hennes tjänster.
Tumultet som uppstår avbryts av Giorgio Germont som följt efter
sin son till Paris. Han tillrättavisar Alfredo och tar honom med sig
därifrån.

PAUS

Martin Hedström (Doktor Grenvil)
Susanna Levonen (Flora Bervoix)

Martin Hedström (Doktor Grenvil)
Magdalena Risberg (Violetta Valéry)
Susanna Levonen (Annina)

Akt III

VIOLETTAS HUS, NÅGON MÅNAD SENARE

Violettas lungsjukdom har åter blossat upp och nått sitt sista
stadium. Hon tror inte längre på läkarens löften om att bli frisk.
Giorgio Germont ångrar sin orättvisa behandling av henne och
har låtit Alfredo få vetskap om att allt egentligen är faderns
fel. Alfredo återvänder för att återförenas med Violetta och
be henne om förlåtelse. De älskande drömmer om ett nytt liv
tillsammans. Men det är försent.

Gabriel Suovanen
(Giorgio Germont)

“Musikalisk njutning
från början till slut”
DEN STORE MAESTRON

När Verdi fick uppdraget att skriva en opera för La Fenici-teatern i Venedig
hade han flera succéer bakom sig. Den respekterade maestron hade läst
Kameliadamen av Alexandre Dumas och sett historien göras på scen i Paris
så han beslutade sig för att basera operan på romanen. Efter ett långdraget
arbete med librettot började han i slutet av december 1852 att komponera. Den
13:e februari 1853 fick teatern och sångarna noterna och tre veckor senare, den
6:e mars, drogs ridån upp för La Traviata för första gången.
Operan utspelades i Verdis samtid och det var viktigt för honom att
iscensättningen också skulle vara samtida. Den idén stötte dock på hårt
motstånd från teatern. Det var karnevalstid och venetianerna ville inte se
realism utan scen-spektakel med praktfulla, överdådiga kostymer. Verdi
insisterade men fick till slut ge med sig.
Verdi själv betecknade premiären som ett fiasko och recensionerna var
ljumma. Till stor del ansågs det vara sopranens fel, som tycktes för gammal
och korpulent för rollen som ung och lungsjuk. Verdi var redan från början
mycket kritisk till teaterns val av sångare även för de två andra huvudrollerna.
Men trots ”fiaskot” blev Verdi inropad till hyllning av publiken inte mindre än
sex gånger, bara under första akten!
Ett år efter premiären omarbetade Verdi operan en smula, framför allt byttes
sångarna ut och voilá – succé.
Därmed påbörjade La Traviata sitt segertåg över hela världen och intressant
nog (eftersom vi sjunger på svenska) underströk Verdi vikten av att hans opera,
varhelst den spelades i världen, skulle sjungas på det språk som folket i det
landet använde. ”Hur ska folk annars förstå historien”?! lär han förvånat ha
utropat.
ERIC SOLÉN, DIRIGENT
VISSTE DU ATT

La Traviata baseras på romanen Kameliadamen av Alexandre Dumas d.y. från
1848. Huvudpersonen i berättelsen är inspirerad av Dumas tidigare älskarinna,
kurtisanen Marie Duplessis som dog i tuberkulos när hon var mycket ung.

Gabriel Suovanen
(Giorgio Germont)
Per Lindström
(Alfredo Germont)

”Jag tycker mycket
om tanken på att
kvinnan inte är fånge
i en korsett!”

/SILVIA AYMONINO
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”Man ska inte riktigt vara
säker på att det man ser
verkligen är det man ser”
/LINUS FELLBOM

Biografier
ERIC SOLÉN,
DIRIGENT

Utbildad inom piano och dirigering
vid Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm, har erhållit ett
flertal internationella priser och
framfört en mängd konserter
med symfoniorkestrar i Sverige
och Europa. Han har dirigerat
mer än femtio operor av Wagner,
Verdi, Puccini och Mozart m.fl.
på de svenska operahusen och
i Tyskland, där han bland annat
var chefdirigent, musikchef
och orkesterchef vid Theater &
Philharmonie i Thüringen.
LINUS FELLBOM, REGISSÖR,
SCENOGRAF, L JUSDESIGNER

Inledde sin kärriär 1995 som
ljusdesigner och har sedan dess
gjort närmare 250 uppsättningar
på teater- och operascener världen
över. 2005 debuterade han som
regissör och har sedan dess bl a
regisserat Rikard III, Fordringsägare
och Gudshjälmen för Riksteatern,
Friskytten och Hoffmanns äventyr
på Folkoperan och Hans & Greta
på Malmö opera. Som scenograf
har han t ex gjort La Bohème och
Rigoletto på Norrlandsoperan.
2017 gjorde han regi och ljus till
urpremiären av Kungliga Operans
Dracula.
SILVIA AYMONINO,
KOSTYMDESIGNER

Har sin bas i hemstaden Rom och
inledde sin karriär som assistent
åt flera kända kostymdesigners,
såsom Giorgio d’Alberti, Gabriella
Pescucci, Maurizio Millenotti, Pier

Luigi Pizzi m fl. 1996 debuterade
hon som kostymdesigner med
Turandot på Opera di Roma.
Sedan dess anlitas hon av en
rad operahus, festivaler, filmoch tv-bolag, både i Italien och
internationellt. Bland filmerna kan
nämnas Callas For Ever av Franco
Zeffirelli.
VERA PIERANTONI GIUA,
ASS. KOSTYMDESIGNER

Under sina studier i scenografi
träffade Vera Pierantoni kostymdesignern Silvia Aymonino, med
vilken hon inledde ett samarbete
som fortfarande pågår. Vera har
arbetat som Silivas assistent på
många italienska och europeiska
teatrar, liksom med Paralympiska
spelens avslutningsceremoni i
Sochi 2014. Numera bor hon i
Frankrike där hon förutom sitt
arbete som kostymdesigner,
studerar till en doktorsexamen
med inriktning på kostymdesign för
opera.
THERÉSIA FRISK,
MASK & PERUK

Är född i Uppsala, numera boende
i Stockholm där hon är anställd
som mask- och perukchef på
Folkoperan. Hon gick som lärling
hos mask- och perukmakare Robin
Karlsson, ett välkänt ansikte inom
de flesta svenska scener. Sedan
1988 har Therésia skapat mask och
peruk inte enbart för opera utan
också inom teater och musikal,
både i Sverige och utomlands.

LARS BETHKE,
KOREOGRAF & BITR. REGISSÖR
I 30 år har han varit verksam som
dansare, koreograf, regissör och
skådespelare över hela världen.
I Sverige har vi sett honom i
SVT, TV4, TV3, på Dramaten,
GöteborgsOperan, Chinateatern,
Parkteatern, Riksteatern, Cirkus
Cirkör och Stockholms Stadsteater.
2017 regisserade han En turk
i Italien på Läckö slott, gjorde
koreografin till urpremiären av
Dracula på Kungliga Operan och
koreograferade Malmö operans
Hans och Greta.
MAGDALENA RISBERG,
VIOLETTA VALÉRY

Inledde sin utbildning på Kungliga
Musikhögskolan, i slutprovet från
Operahögskolan gjorde hon,
precis som här, rollen som Violetta.
Hon har tagit emot flera priser,
bl a Jenny Lind-stipendiet som
inkluderade en konsertresa genom
Sverige och USA med mer än 25
framträdanden. På meritlistan
finns bl a roller som Liù i Turandot,
Pamina i Trollflöjten och titelrollen
i barn- och ungdomsproduktionen
Zemire och Azor på Kungliga
operan i Stockholm. På
Norrlandsoperan sågs hon senast
som räven i familjeoperan Den
listiga lilla räven 2016.
SUSANNA LEVONEN,
FLORA & ANNINA

Susanna är Norrlandsoperans
enda tillsvidareanställda sångare.
Några av hennes roller vid

Norrlandsoperan är Marie i
Wozzek, Marie Curie i Blanche &
Marie, Eboli i Don Carlo, Leokadja
Begbick i Staden Mahagonnys
uppgång och fall och senast Orfeo
i Orfeo & Euridice. Vid andra
operahus i Sverige och Europa
har Susanna bl a porträtterat
Salome, Amneris i Aida, Eboli och
Amelia i Maskeradbalen. Hon har
nominerats till Årets sångerska
av Opernwelt för sin Sieglinde i
Valkyrian på Wermland Opera och
erhållit Jenny Lind-stipendiet.
PER LINDSTRÖM,
ALFREDO GERMONT

Började sjunga och studera opera
på Kapellsbergs operastudio i
Härnösand 2012. Utbildningen
fortsatte vid Högskolan för Scen &
Musik vid Göteborgs Universitet,
där han tog sin kandidatexamen
i juni i år. Under sommaren 2018
gjorde Per stor succé i rollen som
Aubry i Vampyren på Läckö Slott.
Under utbildningstiden framförde
han också roller som Don José i
Carmen, Hoffmann i Hoffmans
äventyr, Tamino i Trollflöjten, Don
Ottavio i Don Giovanni och Gabriel
von Eisenstein i Läderlappen.
GABRIEL SUOVANEN,
GIORGIO GERMONT

Vi såg honom som professor
Charcot i Blanche & Marie på
Norrlandsoperan 2014, annars
är Eugen Onegin en av de roller
han gjort mest, bland annat på
Komische Oper i Berlin där han
också gjort roller som Papageno,
Don Giovanni och Marcello.

Gabriel har upprepade gånger
haft framgång som Wozzek bland
annat på Kungliga Operan i
Stockholm. Han är också flitigt
anlitad för nyskrivna verk, till
exempel titelrollen i Paavo
Nurmi. Suovanens senaste skiva,
med sånger av Lars Karlsson, är
nominerad till Nordiska musikpriset
2018.
ANDERS LUNDSTRÖM
GASTONE/ KORMÄSTARE

Sedan 1977 har han sjungit i
körsammanhang och olika
solistroller på Norrlandsoperan.
Utbildad vid Musikhögskolan 197983, Operahögskolan i Stockholm
1988-1991, Masterexamen i
dirigering 2014-16. Som solist
har han frilansat världen över,
många gånger i favoritrollen som
Rudolfo i La Bohème. Anders är
Norrlandsoperans kormästare
sedan 2017 och arbetar i övrigt
som sångpedagog och körledare
på Midgårdskolan i Umeå.
STEFAN LIDSTRÖM,
BARON DOUPHOL

Debuterar som operasolist i
och med La Traviata. Han är
utbildad vid Musikalakademien i
Strömbäck utanför Umeå och har
tidigare medverkat i musikaler
som Sweeney Todd på Lunds
Stadsteater, Passion och West
Side Story på Norrlandsoperan.
Sedan 2012 sjunger Stefan
i Norrlandsoperans kör och
arbetar vid sidan av artisteriet
som producent på Umeå
Teaterförening.

OSKAR BERGSTRÖM,
MARKIS D’ OBIGNY

Efter att ha utbildat sig på
Musikalakademien i Umeå har
Oskar arbetat som skådespelare
och musikalartist på olika scener
i Sverige. Senast som sångare
i West Side Story i Uppsala och
som Foscas Far i Passion här på
Norrlandsoperan. Det här är Oskars
debutroll som operasångare.
MARTIN HEDSTRÖM,
DOKTOR GRENVIL

Tog sin examen från
Operahögskolan i Stockholm våren
2017. Under utbildningen sjöng han
roller som Figaro i Figaros bröllop,
Sam i Trouble in Tahiti, Alidoro i
Askungen, Schaunard i La Bohème,
mfl. Det här är hans första roll på
Norrlandsoperan.
ANTON KARLSSON,
GIUSEPPE

Till vardags arbetar Anton Karlsson
som producent för SVT:s program
Go’kväll. Han har sjungit i kör
sedan barnsben och varit med i
Norrlandsoperans kör sedan 2005.
KJELL SÖDERBERG,
ETT BUD

Kjell Söderberg är kantor och
filosofie doktor i historia. Han har
varit med i Norrlandsoperans kör
sedan starten 1990 och deltagit i en
lång rad olika operaföreställningar
och konserter.
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med show, drömmar, dans
& allvar. Allt vävs samman i
en härligt dansant och
exklusiv föreställning med
Jeanette Köhn, Rennie
Mirro och Karl Dyall
tillsammans med
Norrlandsoperans
Symfoniorkester.
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Norrlandsoperan
ägs av Region
Västerbotten (60%) och
Umeå kommun (40%)
och får bidrag från
Statens Kulturråd.

En helt nyskapad opera

VI – EN OKÄND OPERA AV BACH? PREMIÄR PÅ NORRLANDSOPERAN 14 MARS 2019

Operasångare, dansare, Norrlandsoperans kör och symfoniorkester förenas i en helt nyskriven opera om
medmänskligt ansvar, individen och kollektivet. Spelas även på turné i Härnösand, Sundsvall och Östersund.
Musik: Johan Sebastian Bach, Siri Jennefelt, Thomas Jennefelt. Regi/ koreografi/ koncept: Jon R Skulberg.
Dirigent: Olof Boman. Scenograf: Maja Ziska. Kostymdesigner: Bente Rolandsdotter. Ljusdesigner: Kerstin Weimers.

ELEKTRA ÄR VÅR NYA
BISTRO, BAR & MATSAL
Ett ställe att hänga på och
äta nåt gott, före och efter
föreställning eller vilken dag
som helst. Prova bistrons
småheter i pausen eller njut av
något gott att dricka i baren
innan ridån går upp!
Välkommen med din bokning
på elektraumea.se

