
Höstprogram 
2019

Läs mer på norrlandsoperan.se

Hela kalendariet
Opera, dans, musik och konst 
 – augusti till december.

Jubileumsåret
Alla tillfällen att komma och fira 
Norrlandsoperan 45 år.

Turné
Då kan du se våra föreställningar 
runt om i Västerbotten.



Maffig höst 
med kultur 
nära dig

Norrlandsoperans jubileumsår går 
i barnens tecken. Att höstens stora 
operasatsning är sagooperan Hans 
och Greta är bara ett bevis på 
detta, hela hösten är fullproppad 
med spännande och roliga upple-
velser för de allra minsta ända upp 
till unga vuxna. När vi avrundar 
höstens säsong i december med en 
julkalender och konsert för hela fa-
miljen, så har vi hunnit med Urban 
North, Skogen, Peter och vargen 
och mycket, mycket mer. 

Nästan alla familjeföreställningar 
går dessutom på turné i Västerbott- 
en, inte minst spelas de på länets 
skolor. Det är alltså liten risk att våra 
barn missar magiska kulturupple-
velser i Norrlandsoperans regi!

I Norrlandsoperans restaurang 
är det folkligt, festligt och fullsatt 
oavsett om det är föreställning 
eller inte. Eftermiddagshäng, ett 
glas i pausen eller en trerätters 
med familjen, Elektra garanterar 
smakupplevelser och hög trivsel. 
Välkommen! 

elektraumea.se 
090-143350

 

En riktigt bra 
deal för unga 
& pensionärer
Du som är yngre än 18 år betalar 
bara 60 kr för din biljett. Är du 19-26 
år får du upp till 50 % rabatt på ordi-
narie pris. Och är du pensionär? Ja 
då ska du hålla utkik efter din unika 
rabatt när du köper din biljett. 

I höst erbjuder vi också flera för-
månliga säsongskort för absolut 
störst upplevelse till bästa pris. 

Köp din biljett över disk i Biljetter & 
besök eller på norrlandsoperan.se

 

Hurra! Hurra! 
Hurra!

Elektriska smak-
upplevelser i 
Elektras bistro,  
bar & matsal



P2 i Parken
Tor 8 Aug • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester
Rådhusparken 19.00 
Fri entré

Dags att skapa nya musikaliska 
sommarminnen med familj och 
vänner i Rådhusparken! Sommar-
klassiker och nyare svensk musik 
står på programmet. Ola Rudner 
dirigerar konserten.

Himmelska 
brassklanger
Fre 23 aug • Konsert 
Brassmusiker ur Norrlandsoperans 
Symfoniorkester & Per Ivarsson 
Umeå stad skyrka 19.00 
Ord pris 170 kr 

Tag plats i bänkarna i tid när brass-
musiker ur Symfoniorkestern fyller 
Umeå stads kyrka med blänkande 
toner. Gästsolist och ledare är 
unga trumpetaren Per Ivarsson.

Säsongsöppning 
Fre 30 aug • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
& Camilla Tilling
Konsertsalen 19.00
Ord pris 270 kr

Inte bara symfoniskt denna helaf-
ton! Före under och efter blir det 
också nyskrivet och samtida kure-
rat av Ung Nordisk Musik. 

Elham Rokni
30 aug-28 sep • Konst
Vernissage 30 aug 17.00–18.30 
Vita kuben vardagar 11.30–17.00
samt i samb. med föreställningar 
Fri entré

Iranfödda Elham Roknis  tecknings- 
och videoinstallationer utgår ofta 
från sagor och personliga minnen 
som hon mixar med nya berättel-
ser om immigration och identitet. 

Dansmingel 
Tis 3 sep • Dans 
So Special Crew Next Generation 
Bistron, Elektra 18.00  
Fri entré

Vi kickar igång danssäsongen 
med mingel och introduktion till 
höstens dansprogram. So Special 
Crew Next Generation dansar för 
oss. Kom och mingla!

Näss
Tis 3 sep • Dans
Cie Massala
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr

Säsongsstart för höstens dans med 
en stark och intensiv föreställning. 
Hip hop och marockansk folkdans, 
fysisk kraft och innerlig känsla. I 
Näss tar sju dansare över scenen i 
en fusion av rytm, urban och sam-
tida dans.

Stina Ekblad
Tor 5 sep • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
& Kammarkören Sångkraft  
Konsertsalen 19.00
Ord pris  270 kr

Stina Ekblad är tillbaka i Umeå 
som berättare i detta program 
med gömda musikaliska skatter av 
Andrée, Brendler och Delius. Emil 
Eliasson leder konserten.

 

Sirocco
Lör 7 sep • Konsert  
Black Box 19.00  
Ord pris 200 kr

Judiska musiktraditioner på flera 
språk med influenser från sydame-
rikansk folkmusik och flamenco. 
Fyra strålande musiker skapar 
magi tillsammans. Trad. dans i Stu-
dioscenen efteråt, med musiker 
från Umeå folkmusikförening.  

Urban North Battle
14–15 sep • Dans 
Black Box från 12.00
Fri entré

Känn rytmen och upplev stäm-
ningen i Norrlands största dans-
battle. Två dagar fyllda av urban 
kultur och ett pulserande dans-
golv som får hela publiken att vilja 
dansa med.

Urban North –  
Saturday Night Show
Lör 14 sep • Dans 
Black Box 19.00
Ord pris 150 kr

En tung kvällsshow som med 
glädje och värme levererar Sveri-
ges bästa hiphopartister, grymma 
streetdanstrion Femme Fatale från 
LA, kvällsjam och mycket mer!

Augusti— 
September

Hans och Greta
Lör 28 sep • Opera – Premiär! 
Engelbert Humperdinck
Stora scenen 19.00
Ord pris 395 kr

Hans och Greta är en smaskig, 
läskig och magisk sagoopera i tre 
akter för vuxna och barn från 7 år. 
Här finns glittrande sockerpärlor, 
gigantiska godisbollar, rosa kara-
mellberg och hela hus byggda av 
PET-flaskor. I skuggorna lurar faror 
och en häxa som slukar barn till 
både lunch och middag... 
Operan är skriven av Engelbert 
Humperdinck med libretto av 
Adelheid Wette.  Här i regi av 
Stina Ancker med scenografi och 
kostymdesign av Annsofi Nyberg. 
Dirigent är Anja Bihlmaier.

Vill du se ett smakprov? Möt det 
konstnärliga teamet ons 4 sep 
19.00 på Studioscenen. 

När du går på känsla 
är du alltid i tid 
Lör 21 sep • Konsert 
Frida Selander
Black box 19.00
Ord pris 200

En upptäcktsfärd bland regnbå-
gar, spindlar, trasiga krukor, ström-
avbrott och tårar när Frida Selan-
der gör föreställning av sitt senaste 
album. Ensam med sin gitarr tillå-
ter hon sig själv att fördjupa berät-
tandet. Även på turné i länet.

Solitude
Mån 23 sep • Dans 
Anna Öberg
Black Box 19.00
Ord pris 210

Fyra dansare och två av Sveriges 
mest välrenommerade folkmusi-
ker skapar en föreställning med 
puls, rytm och groove. Upplev folk-
dans som du aldrig sett den förut ...

Solitude 
Tis 24 sep • Dans  
Anna Öberg 
Black Box 19.00 
Ord pris 210 

Välkommen på traddans i Black 
Box direkt efter föreställningen! 

 



Oktober

Hans och Greta
Ons 2 okt • Opera  
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 395 kr 

Hans och Greta
Fre 4 okt • Opera
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 395 kr 

Stjärnpojken 
Lör 5 okt • Familj från 3 år 
Lisa & Eva Lestander från Kraja 
Skogen i foajén 13.00 
Ord pris 80 kr 

En musik- och berättarföreställning 
om ett barn som ser en stjärna falla 
och ger sig ut för att försöka hitta 
den. Men det är inte så lätt, mycket 
gömmer sig i nattens dunkel.  

Mitt bland stjärnor 
Sön 6 okt • Familj från 5 år 
Marie Wårell  
Studioscenen 13.00 & 15.00 
Ord pris 80 kr

Kan vi jonglera med meloner och 
hur ser det ut när vi dansar som i 
mammas mage? En föreställning 
om klimatet och jorden, för våra 
yngsta planetskötare. 

Hans och Greta
Sön 6 okt • Opera
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 18.00 
Ord pris 395 kr 

Hans och Greta
Tis 8 okt • Opera
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 395 kr 

Dansbaren
Ons 9 okt • Dans 
Tango Norteño 
Bistron, Elektra 18.00
Fri entré

I höst bjuder Dansbaren på tango 
med Tango Norteño. Kvällen star-
tar med prova-på för nybörjare 
och sedan är dansgolvet öppet för 
alla. Varmt välkomna! 

Hans och Greta
Tor 10 okt • Opera
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 395 kr 

Meriç Algün 
11 okt-16 nov • Konst   
Vernissage fre 11 okt 17.00–18.30 
Vita kuben vardagar 11.30–17.00 
samt i samb. med föreställningar 
Fri entré

Med sin flerbottnade konst berör 
Algün ämnen som nationalitet, 
gränser, översättning och byrå-
krati. När hon kartlägger Istan-
buls fikonträd lyfter hon samtidigt 
frågor om erotik, allmänna plat-
ser och ett patriarkalt samhälle.

Förtrollade nätter 
Fre 11 okt • Konsert   
Musiker ur Norrlandsoperans  
Symfoniorkester & Tarabband 
Black Box 19.00
Ord pris 200 kr

Konsertmästare Alexander Kagan  
leder stråkmusikerna ur symfoni-
orkestern när Arnold Schönbergs 
romantiska tondikt Verklärte 
Nacht framförs. Därefter görs ge-
mensam sak med sextetten Tarab-
band och ut flödar förtrollande 
världsmusik. Direkt efter konser-
ten välkomnas publiken till trad. 
dans i Studioscenen. 

Hans och Greta
Lör 12 okt • Opera 
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 16.00 
Ord pris 395 kr 

Skapa Dans
Sön 13 okt • Dans  
Koreografitävling 
Black Box 15.00
Fri entré

Se unga västerbottniska koreogra-
fer i den regionala deltävlingen av 
Skapa Dans. Årets mellanakter är 
Dream to live med Aly Bobo och 
ett solo med Lena Sahlén. 

Oktoberkonsert 
Sön 13 okt • Konsert 
Umeå Musiksällskap  
& Albin Axelsson
Konsertsalen 18.00 
Ord pris 200 kr 

Populära musiksällskapet är till-
baka med en värmande höst-
konsert där bland annat Mozarts 
Pianokonsert nr 23 med solistde-
butören Albin Axelsson står på 
programmet. 



Kärleksmaskinen
Tis 15 okt • Opera 
Piteå kammaropera &  
Norrbotten NEO 
Black Box 19.00
Ord pris 180 kr

Vad händer med en människa 
som förälskar sig i en maskin? Pi-
teå Kammaropera bjuder på ett 
modernt tema med en erotisk un-
derton och inslag från skräckgen-
ren.

The Quiet
Fre 18 okt • Dans 
Jefta van Dinther 
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr 

Fem kvinnor förs samman i en kor-
eografi som suddar ut gränser och 
lyfter fram förbisedda aspekter av 
tid - att ta sig tid, tidens gång, och 
att falla ur tiden… 

Hans och Greta
Lör 19 okt • Opera 
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 16.00 
Ord pris 395 kr 

Hans och Greta
Tis 22 okt • Opera 
Engelbert Humperdinck  
Stora scen 19.00
Ord pris: 395 kr

Oktober Umeå meets Umeå  
Tor 24 okt • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester, 
Petter Berndalen, Torbjörn Näs-
bom, Mats Öberg & Jimmy Ågren 
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

Satsmelodin i västerbottniska dia-
lekter har blivit musik skapad av 
Petter Berndalen! Resultatet är 
hypnotiskt, eggande och vackert. 
Som en del av Umeå Jazzfestivals 
program framförs det nu för första 
gången tillsammans med symfoni-
orkestern och fyra namnkunniga 
solister i Karl-Johan Ankarbloms 
arrangemang. 

Hans och Greta 
Fre 25 okt • Opera   
Engelbert Humperdinck 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 395 kr

Luften är fri 
Lör 26 okt • Familj från 5 år 
Jonas Lindeborg, Andreas  
Andersson & Staffan Findin 
Skogen i foajén 13.00 & 14.15  
Ord pris 80 kr

Vad är egentligen jazz? Hela famil-
jen får åka med på en hisnande mu-
sikalisk resa  ända från Louis Arm- 
strong till Taylor Swift kring jazzens 
absoluta kärna – improvisationen!

Nordlicht
Tor 31 okt • Dans  
Katarzyna Kozielska, Marco 
Goecke & Alexander Ekman 
/ Ballett Chemnitz 
Stora scenen 19.00
Ord pris: 210 kr

Tre akter med tåspetsdans, neo-
klassisk balett och modern dans i 
världsklass. Dessutom medverkar 
Norrlandsoperans egen symfoni-
orkester! En av höstens maffigaste 
scenkonstupplevelser?



Vi har firat jubileum hela våren och 
när höstsäsongen drar igång så läg-
ger vi in ännu en växel på kalaset. 
Norrlandsoperan tillhör oss alla, så 
kom och fira ditt operahus!

Minns du 1974?
Du som kommer ihåg starten av 
Norrlandsoperans verksamhet 1974 
minns nog också att det var få som 
trodde att världens nordligaste 
operahus skulle leva särskilt länge. 
Många trodde inte att Umeå, den 
lilla staden långt uppe i norr, skulle 

komma att presentera artister och 
sångare i världsklass, erkända film-
skapare, bländande dansare, bril-
janta musiker och häpnadsväck-
ande konstnärer de kommande 45 
åren. Men så blev det, och idag är 
Norrlandsoperan en kraftkälla för 
kultur i hela norra Norrland. 

I länet & världen
Med bekräftelse och utmaning som 
ledord är Norrlandsoperan idag 
en stolt spelplats för nya uttryck. 
Vi vill skapa jämlik, varierad, till-

gänglig och hållbar scenkonst som 
också ska återspegla den kulturella 
mångfald som finns i Västerbotten. 

Här på Norrlandsoperan är vi över-
tygade om att vi som en plattform 
för nytänkande scenkonst, snarare 
än som ett scenkonsthus, kommer 
att skapa ännu fler nya uttryck 
framöver, som tar för sig i Norrland 
och i hela världen.

Fira med familjen
Att få skapa för och tillsammans 
med barn och unga är särskilt vik-

Kalaset är i full gång, kom  och fira med oss!
tigt för oss. Därför är familje- och 
skolföreställningar en så stor del av 
vår verksamhet, både i och utanför 
länet.

Höstens sagoopera Hans och Greta 
blir ett läskigt och smaskigt tillfälle 
att fira med oss och hela familjen. 

Guldkorn
Under jubileumshösten finns det 
många guldkorn att boka in, som 
gratiskonserten P2 i parken med 
Norrlandsoperans Symfoniorkester.  
Spännande konst i Vita Kuben 

och pampiga dansföreställningen 
Nordlicht. Allt detta och mer där-
till gör att vi stolta kan säga att 
Norrlandsoperan har upplevelser i 
världsklass att erbjuda just dig. För 
oss är det större än den mäktigaste 
operan man kan föreställa sig. Och 
vi har bara börjat...



November
Musik & dikt i 
allhelgonatid 
Lör 2 nov • Konsert 
Musiker ur Norrlandsoperans  
Symfoniorkester  & Jonas Olsson 
Konsertsalen 15.00 
Ord pris 200 kr 

Kammarmusik till stillhet och efter-
tanke med en stråkkvartett ur sym-
foniorkestern och pianist Jonas 
Olsson. På programmet bland an-
nat verk av Bach, Liszt och Schu-
bert som varvas med poesi.

SARA – med allt sitt 
väsen
Ons 6 nov • Konsert/Film – Premiär! 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
Stora scenen 19.00 
Ord pris 300 kr 

Premiär för Gunilla Breskys film om 
Sara Lidman. Symfoniorkestern 
har spelat in filmmusiken kompo-
nerad av Johan Ramström som nu 
framförs live till filmvisningen, un-
der ledning av Peter Nordahl. 

SARA – med allt sitt 
väsen   
Tor 7 nov • Konsert/Film 
Norrlandsoperans Symfoniorkester  
Stora scenen 18.00 & 21.00 
Ord pris 300 kr

Flottarkärlek  
Fre 8 nov • Dans – Premiär!  
Hagar Malin Hellkvist Sellén  
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr 

En råfysisk och poetisk gestalt-
ning av ett norrländskt arv. En 
föreställning om timmer, queer 
intimitet och farliga vatten. Om 
smärta, rädsla och död. Om fri-
het och vårens vatten som kallar.  
Premiärmingel från kl 18.00! 

Flottarkärlek 
Lör 9 nov • Dans 
Hagar Malin Hellkvist Sellén  
Black Box 16.00 
Ord pris 210 kr 

Samtal med Hagar Malin Hellkvist 
Sellén och gäster kl 15.00-15.45. 

Peter och vargen 
Lör 9 nov • Familj från 8 år 
Norrlandsoperans Symfoniorkester  
Stora scenen 15.00 
Ord pris 100 kr

En av världens mest populära mu-
siksagor, Prokofievs Peter och var-
gen, gjordes som en läskig kortfilm 
och vann en Oscar. Se den samti-
digt som Norrlandsoperans Sym-
foniorkester spelar musiken live 
under ledning av den unga, ryska 
dirigenten Anna Rakitina. 

Kultur på campus 
Ons 13 nov • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
Ljusgården, Umeå universitet 12.10 
Fri entré 

Symfoniorkestern gästar campus 
tillsammans med den australien-
siska dirigenten Jessica Cottis. Ett 
rafflande, finstämt och överras-
kande program utlovas!  

90° Far and Height 
Lör 16 nov • Dans  
Jelnek danskompani 
Studioscenen 15.00 
Ord pris 80 kr  

En föreställning som omprövar vad 
det betyder att vara stark och visar 
hur nära relationer kan få oss att 
både bygga och rasera våra inre 
murar. Jag kan inte stötta dig om 
du inte lutar dig mot mig… 

Brahms Requiem 
Lör 16 nov • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
Susanna Stern & Audun Iversen 
Umeå stads kyrka 18.00 
Ord pris 170 kr  

Efterlängtat gästspel där Brahms 
Ein Deutsches Requiem framförs 
i Umeås stads kyrka. Dirigent är 
Jessica Cottis och operakören 
medverkar.

Eroica 
Tor 21 nov • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester  
& Kolja Blacher
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

Beethoven, Brahms och lite Mo-
zart när Kolja Blacher är tillbaka, 
som både solist och dirigent. 

Lohengrin Dreams 
Lör 23 nov • Dans – Premiär!  
Charlotte Engelkes 
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr 

Det blir opera på ett oväntat sätt 
när tre dansare, två akrobater och 
en operasångerska tolkar Wagners 
historia om Elsa av Brabant som 
anklagas för att ha mördat sin lil-
lebror men räddas i sista stund av 
sina drömmars hjälte, som lugnt 
seglar in på en svan.  

PSST! Innan premiären bjuder 
brassmusiker ur symfoniorkestern 
på extra Wagner i foajén! 

Lohengrin Dreams   
Sön 24 nov • Dans  
Charlotte Engelkes 
Black Box 16.00 
Ord pris 210 kr 

Samtal med Charlotte Engelkes 
och inbjudna gäster 15.00–15.45.  

Filmfest i Vita kuben 
26 nov-1 dec • Konst 
Umeå Europeiska Film Festival 
Vita kuben dagligen 11.30-22.00 
Fri entré 

Under Umeå Europeiska Film Fes-
tival, UEFF, visas aktuella filmer 
i Vita Kuben. Festivalen till ära är 
öppettiderna utökade. (Efter 17.00 
ingång via Elektra). 

Proxy 
Ons 27 nov • Dans  
Norrdans/Martin Forsberg  
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr 

Åtta dansare undersöker våra för-
väntningar på teaterrummet. Det 
blir gnistrande barockdans, inten-
siva diskussioner och kanske nå-
gon att hålla i handen

Traumreise  
Tor 28 nov • Konsert   
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
& Lisa Larsson  
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

Lisa Larssons och Rolf Martinssons 
orkestersvit över sånger av Franz 
Berwald har sänt svallvågor över 
hela den klassiska musikvärlden! 
Nu gästar de Norrlandsoperan till-
sammans med Johannes Gustavs-
son som också dirigerar Brahms 
magnifika första symfoni. 

UNTZ  
Fre 29 nov • Dans  
Martin Forsberg 
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr 

Äntligen rave på Norrlandsoperan!   
Föreställningen börjar med en kort 
lecture performance om rave och 
techno för att sedan gå över i en 45 
minuter lång rave-uppvisning där 
du som publik kan välja att titta 
på eller dansa loss  och bli ett med 
musikens kosmos. Untz Untz Untz!

UNTZ  
Lör 30 nov • Dans 
Martin Forsberg 
Black Box 19.00 
Ord pris 210 kr 



Decemberkonsert 
Sön 1 dec • Konsert 
Umeå Musiksällskap  
& Katherine Osborne
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 200 kr 

Spännande, stämningsfull julkon-
sert med mezzosopranen Kathe-
rine Osborne från USA som gästar-
tist. 

Drink and Draw  
Tis 3 dec • Konst 
Svenska tecknare 
Baren, Elektra 18.00 
Fri entré  

Tag med penna och papper och 
låt fantasin flöda tillsammans med 
andra tecknare i Elektras bar.  

Concentric paths  
Tor 5 dec • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester
& Johan Dalene 
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

Tomas Adès förtrollande violin-
konsert och moderna varianter av 
äldre stycken. Mei-Ann Chen leder 
konserten.

I väntan på tomten  
lör 7 dec • Konsert 
Snowflake Singers 
Stora scenen 16.00 & 19.00 
Ord pris 295 kr 

Juletid och kvinnliga barbershop-
kören Snowflake Singers ger en 
kväll fylld av skoj och skratt, värme 
och förväntan för både stora och 
små. 

Juloratoriet  
Tor 12 dec • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
Maria Keohane, Anna Grevelius, An-
ders J. Dahlin & Ludvig Lindström.  
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

I år får Bachs klassiska verk skruva 
upp julstämningen med Symfo-
niorkestern, operakören och fyra 
solister. Dirigent är internationellt 
hyllade Stephen Layton. 

Juloratoriet  
Fre 13 dec • Konsert 
Norrlandsoperans Symfoniorkester  
Konsertsalen 19.00 
Ord pris 270 kr 

Vem ropar? – julsaga 
på scen och online  
Lör 14 dec • Familj 4 – 100 år 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
Nina Hjelmqvist, Susanna Levonen, 
Anders Lundström, Norrlandsope-
rans barnkör & Musikalakademin.  
Stora scenen 12.00 & 14.00 
Ord pris 120 kr

Det vankas julkonsert på Norr-
landsoperan. Frid glitter och tradi-
tion. Precis som vanligt. Men vem 
är det som ropar på Evi? En före-
ställning skriven av Henrik Ståhl.

Sarah Klang
sön 15 dec • Konsert 
Stora scenen 19.00
Ord pris 395 kr 

Sarah Klang är namnet på allas 
läppar. Hon har golvat Sveriges 
TV-tittare genom framträdanden i 
På Spåret och P3 Guld, blivit Gram-
mis-nominerad, och släppt 2018 
års mest omtalade album – Love 
In The Milky Way. Lovorden haglar 
och turnédatumen har sålt slut, ett 
efter ett.

December



På turné
Arvidsjaur

Frida Selander
Lör 28 sep • Konsert
Medborgarhuset 15.00

Dorotea

Frida Selander
Ons 25 sep • Konsert
MB 19.00

Tarabband
Mån 14 okt • Konsert
MB 19.00

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Mån 18 nov • Konsert
MB 19.00

Vilhelmina

Frida Selander
Fre 27 sep • Konsert
Folkets Hus 19.00

Tarabband
Ons 16 okt • Konsert
Folkets Hus 19.00

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Fre 22 nov • Konsert
Folkets Hus 19.00

Nordmaling

Sirocco 
Sön 8 sep • Konsert
Levar hotell 18.00

Lycksele

Frida Selander
Tor 26 sep • Konsert
MB 19.00

Tarabband
Tis 15 okt • Konsert
MB 19.00

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Tis 19 nov • Konsert
MB 19.00

Storuman

Frida Selander
Tis 24 sep • Konsert
Folkets hus 19.00

Tarabband
Tor 17 okt • Konsert
Folkets hus 19.00

90° Far and Height 
Ons 10 nov 15.00 • Dans

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Tor 21 nov • Konsert
Hotell Toppen 19.00

Vindeln

Himmelsk brass
Tor 22 aug • Konsert
Kyrkan 19.00

Tarabband
Lör 12 okt • Konsert 

Sorsele

Sirocco
Mån 9 sep 19.00 • Konsert

Tarabband
Fre 18 okt 19.00 • Konsert

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Ons 20 nov 19.00 • Konsert 

Skellefteå

Himmelsk brass
Ons 21 aug • Konsert
EFS-Kyrkan 19.00

Sirocco 
Tis 10 sep • Konsert
Västerbottensteatern 19.00

Mitt bland stjärnor
Lör 28 sep • Familj från 5 år
Hallen, Nordanå 13.00

Tarabband
Sön 20 okt • Konsert
Västerbottensteatern 19.00

Roffe Wikström 
/Niklas Medin
Lör 22 nov • Konsert
Jazzklubb Boston

90° Far and Height 
Ons 30 nov • Dans
Hallen, Nordanå 19.00

Stjärnpojken 
Lör 23 nov • Familj från 3 år
Hallen, Nordanå 13.00

Tillsammans med lokala arrangörer kan 
vi erbjuda många av våra föreställningar 
på en plats som inte är Umeå. I höst pre-
senteras till exempel 90° Far and Height, 
dansföreställning om att våga släppa 
någon inpå livet. Systrarna Lestander från 
vokalgruppen Kraja ger familjeföreställ-
ningen Stjärnpojken och Frida Selander 
ger sig ut i länet med sin gitarr. 

Håll ögonen öppna – fler föreställningar, 
orter och platser kan alltid tillkomma un-
der hösten.

Storuman är Årets kultur-
kommun i Västerbotten!
Invigning under Storumandagarna 28–30 
juni och Gränshandelsmarknaden i Tär-
naby 26–28 juli där Katarina Barruk har 
konsert 26 juli. Många kulturaktörer från 

hela länet medverkar för att skapa ett 
späckat program.

Kulturupplevelser för 
barn i förskola och skola
Våra skolföreställningar är alltid utan 
kostnad för eleverna och ett sätt att för-
söka nå alla barn med kulturupplevelser. 
7-18 oktober spelar Tarabband till exempel 
världsmusik för elever i hela länet! 

Dessutom
Norrlandsoperan och Dans i Västerbotten 
erbjuder dessutom workshops, kultursti-
pendium, resestöd, stöd till arrangörer 
och mycket mer i länet. Läs mer på norr-
landsoperan.se

Höjdpunkter i länet



Det våras för en 
helt ny säsong!

Är rabatter och 
förmåner inget 
för dig? Läs inte 
detta...

Du som blir Norrlandsoperans sup-
porter får upp till 20 % rabatt på bil-
jetten och 10 % rabatt på mat i res-
taurang Elektra. Du får dessutom 
möjlighet att bjuda med en vän på 
föreställningar – helt utan kostnad. 

Välkommen till vår supporterklubb 
på norrlandsoperan.se

Alla kan inte 
gilla internet
Har du speciella önskemål eller vill 
du få personlig service när du kö-
per dina biljetter? Vi finns här för 
dig! Biljetter & besök är öppet fyra 
dagar i veckan:   

tisdag kl 11.30-14.00  
onsdag kl 11.30-14.00 
torsdag kl 16.00-18.00  
fredag kl 11.30 -14.00

 

Besök oss 
Norrlandsoperan 
Operaplan 7, Umeå

Kontakt
biljetter@norrlandsoperan.se 
Gruppbokningar: 090-15 43 00 
(Telefontid tis–ons 14.30–16.00)

Ägare & sponsorer
Norrlandsoperan ägs till 60% av 
Region Västerbotten och 40% av 
Umeå kommun. Vi erhåller bidrag 
från Statens Kulturråd. Huvud-
sponsorer är Västerbottens-Kuriren 
& Arkitektkopia.

Program
Fotografer/Illustratörer: Greta 
Rönneskog, Erika Lidén, Elin Berge, 
LisaLove Bäckman, Sofia Runars-
dotter, Elham Rokni, Randa Shaath, 
Senivpetro Freepik,  Lasse Modin, 
Andreas Nilsson, Nasser Hashemi, 
Diller Freepik, Mats Bäcker, Johan 
Gunseus och Jens Johnsson.

Gratis garderob
Här är alla jackor och väskor hjärtligt 
välkomna att hängas in i garderoben 
utan kostnad. Öppen 1 timma före och 
30 minuter efter varje föreställning.

Våren på Norrlandsoperan är fullspäckad 
med busiga familjeföreställningar, stor-
artade dansproduktioner, enastående 
konserter, maffig opera och konst i världs-
klass! 

Först ut är Trettondagskonserten, minst 
lika glittrig som alltid med symfoniorkes-
tern och spännande gäster. Operan att se 
fram emot är den förförande klassikern 

Don Giovanni och på danssidan har vi 
inga mindre än Cullberg och koreografen 
Alma Söderberg, som lägger sin Sverige-
premiär hos oss. 

Biljetter till föreställningar våren 2020 
släpps lagom till jul. Vi ser fram emot en 
fantastisk vår och hoppas så klart att vi 
möts här på operan! 

Läs recensionerna 
digitalt med eVK

Ladda 
ned eVK 

I appen eVK får du som prenumerant 
hela papperstidningen i smidigt digitalt 
format. Ladda ned appen kostnadsfritt 
i App Store eller Google Play.

Läs mer på 
vk.se/kundservice



Norrlandsoperan firar 45 år och 
jubileumshösten är fullproppad  

med härliga föreställningar.

Vi ses på operan!


