Vårprogram

Hela kalendariet
Opera, dans, musik och
konst – januari till juni
på Norrlandsoperan.

Familjeföreställningar
Alla tillfällen att ta med
barnen till operan i vår.

Turné
Välkommen till våra
föreställningar runt om
i hela Västerbotten.

Läs mer på norrlandsoperan.se
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Benjamin Bayl dirigerar Mozarts toner
från orkesterdiket under föreställningarna
i Umeå varefter föreställningen åker på
turné till Östersund, Härnösand och Sundsvall. Med den stora skillnaden från tidigare
turnéer att orkestern denna gång stannar
kvar i konsertsalen i Umeå!

E

tt nytt 20-tal som liksom 1920-talet
präglas av samhälleliga omvälvningar och en teknisk och kulturell
utveckling i turbofart. Utveckling
kan ibland kännas skrämmande
och svår att överblicka, men den kan också
vara full av löften. I den polarisering som då
uppstår i samhällsdebatten kan konst och
kultur vara en referenspunkt när vi vill förstå
vilka vi är och vilket samhälle vi vill leva i. Ett
samhällsbygge där våra kulturinstitutioner
är oumbärliga byggstenar.
I två urpremiärer under dansvåren ligger
fokus på just människors samlevnad. Cullbergs dansare letar med hjälp av koreografen Alma Söderberg efter en fungerande
gemenskap medan Mia Habib och Namik
Mačkić tar hjälp av forskning och personliga erfarenheter när dansarna försöker sig
på att bygga framtidens samhälle.
Norrlandsoperan vill överraska, engagera
och involvera med angelägen scenkonst
och musik i hela Västerbotten. Vi vill bryta
ner de imaginära väggarna och utforska
nya konstnärliga uttryck – men samtidigt;

Våra konstformer kan aldrig
existera utan sina traditioner
vilket gör dessa till ovärderliga
inslag i utbud och arbete.
Exempel på spännvidden i vårt utbud finner
vi i symfoniorkesterns musikaliska vårbukett där konserter rör sig mellan ABBA the
original band, nyskrivna verk, välbekanta
såväl som nya spännande solokonserter till
älskade symfonier med bland annat den
magnifika Beethovens 9:a som framförs en
torsdagskväll i mörkaste vintern.
I mars återvänder mästerförföraren Don
Juan till Norrlandsoperans stora scen i
Tobias Theorells iscensättning av Mozarts
och Da Pontes klassisker Don Giovanni.

Modern fiberteknik gör det möjligt att över
långa avstånd synkronisera liveframträdanden så att turnépubliken kan uppleva
sångarna live på plats, ackompanjerade
av en fullstor operaorkester som likaledes
spelar live i en konsertsal långt bort. På
sikt kan detta pilotprojekt som genomförs
i samarbete med Riksteatern leda till nya
samarbeten och ökad tillgänglighet.

Välkommen in i ett
nytt decennium!

Hur vi kan förhålla oss till arkitektur och
hur andra konstformer kan samspela med
arkitektur belyses i vårens utställningar i
Vita Kuben. I Heidrun Holzfeinds filminstallation the time is now möter den japanska
shamanistiska improvisationsduon IRO den
japanska arkitekten och tänkaren Takamasa Yosizaka genom att spela i en av hans
byggnader i Tokyo. Yosizakas idéer om
förhållandet mellan människor, natur och
arkitektur, individ och samhälle, hållbarhet
och fred, samt hans kritik av västerländsk
civilisation överensstämmer i många avseenden med musikernas världssyn.

Konst och kultur kommer inte
att lösa samtidens stora utmaningar. Men Norrlandsoperan
bjuder in till en trygg plats för
reflektion och njutning
– tack vare konstnärer inom musik, dans,
konst och opera som ställer brinnande
frågor likaväl som de skapar välbehövliga
andrum i samhällets påfrestande myller.
Så välkommen in i det nya 20-talet med
Norrlandsoperan!

Malin Gjörup

Helena Wikström

Birgit Berndt

Malin Gjörup, Operachef & Programchef
Norrlandsoperans symfoniorkester
Birgit Berndt, Danschef
Anne-Charlotte Lundell, Musik- &
Orkesterchef
Helena Wikström, Konstansvarig
Vita Kuben

Anne-Charlotte Lundell
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Kortare köer och biljetten i mobilen?
Logga in på Mina sidor!

Folkligt, festligt, fullsatt
på restaurang Elektra

M

aximera din upplevelse på
Norrlandsoperan genom att
komma förberedd! Inför ditt
besök får du hjälp på traven
genom e-post från oss med
information om föreställningen du ska se,
tider att hålla koll på, tips från Elektra och
ofta en länk till föreställningsprogram, när
sådant finns.
En glad nyhet och hett tips för dig som vill
köa mindre är att passa på att registrera dig
på Mina sidor i vårt biljettsystem nästa gång
du köper biljetterna via norrlandsoperans
webbplats. Förutom att alla dina biljettköp

samlas här, och att du får särskilda erbjudanden utifrån dina intressen, kan du också
förboka både måltider, dryck och pausfika
för dig och hela ditt sällskap. Restaurang
Elektra dukar upp det du har beställt och du
kan enkelt hämta ut det på angiven plats i
pausen, eller sätta dig vid dukat bord. Smidigare blir det inte.
Ingången till Mina sidor hittar du längst upp
i hörnet på norrlandsoperan.se, både på datorn och i mobilen. Vi önskar dig en maxad
upplevelse, och en riktigt skön paus.

Välkommen till Norrlandsoperans restaurang med högst levande atmosfär och
trivsamma möten mellan musiker, artister,
mormor, företagsledaren, tjejerna på jobbet
och allt däremellan, oavsett om det är föreställning eller inte.
Eftermiddagshäng, ett glas i pausen eller en
trerätters med familjen, Elektra garanterar
smakupplevelser och hög trivsel. Missa inte
möjligheten att förboka pausförtäring via
Mina sidor på norrlandsoperan.se.
Boka bord, kom och trivs! Aktuell meny, erbjudanden och vad som är på gång hittar du
på elektraumea.se

En riktigt bra deal för
unga & pensionärer
Du som är 18 år eller yngre betalar bara 60
kr för din biljett. Är du 19-26 år får du upp till
50 % rabatt på ordinarie pris. Är du pensionär? Håll utkik efter unika pensionärsrabatter när du köper din biljett.
Vi erbjuder också flera förmånliga säsongskort för största upplevelse till bästa pris.
Köp din biljett på norrlandsoperan.se
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Januari—Februari

Sön 5 jan

Tor 23 jan

Fre 24 jan

Ons 29 jan–sön 8 mar

Tor 30 jan

Ons 5 feb

The Original Band
– Music of ABBA &
Mamma Mia

Till glädjen

Dansmingel

Prag

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Kari Postma, Susanna
Levonen, Joachim Bäckström, Lars
Møller, Norrlandsoperans barnkör
& kör samt Umeå Studentkör
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr

Dans
Bistron, Elektra 18.00
Fri entré

Ubmejen Biejvieh/
Samiska Veckan

Den kosmiska
havsträdgårdspassagen

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Lasse Wellander,
Mike Watson, Åke Sundqvist, Nina
Lassander, Erica Ohlsson, Patrik
Lundström, Franz Bengtsson,
Johan Landqvist.
Stora scenen 15.00 & 19.30
Ord pris 390 kr
Mamma Mia! Årets Trettondagskonsert vill du inte missa. Två sprakande shower med Norrlandsoperans symfoniorkester och musiker
från ABBA:s originalband.

Beethovens nionde symfoni
framförs, med solister och kör.
Dessutom hör vi barnkören i uruppförandet av Barn av ros och förgätmigej av kompositören Emmy
Lindström. Allt under ledning av
Christian Kluxen.

Fre 24 jan–lör 7 mar
Tor 16 jan

Claire & Ariel
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Claire Huangci
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr
När den världsberömda pianisten
Claire Huangci återvänder till
operan står Prokofievs andra pianokonsert på programmet tillsammans med en sällsynt möjlighet
att höra Beethovens violinkonsert
för piano och orkester. Dirigent är
Ariel Zuckermann.

the time is now
Konst • Heidrun Holzfeind
Vita Kuben
Vernissage 24 jan 17.00
Fri entré
I Holzfeinds senaste videoinstallation möter vi paret Shizuko
och Toshio Orimo i den japanska
shamanistiska improvisationsduon
IRO. Deras musik, aktivism och
fristående livsstil återspeglar en
världsbild som förkastar kommersialism i alla dess former. Här möts
musik och arkitektur i både dokumentära och filmiska inslag.
Öppettider i Vita Kuben:
Tisdag, onsdag och fredag:
11.30–14.00 & 16.00–20.00
Torsdag: 16.00–20.00
Lördag: 15.00–18.00
– Samt alltid i samband med
föreställningar på Norrlandsoperans scener.
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Vi kickar igång danssäsongen med
Cullberg-premiären The Listeners, och som vanligt bjuder vi in
till dansmingel i samband med
säsongsstart! Från kl 18 bjuder vi
på alkoholfria bubblor, överraskningar och introduktion till vårens
dansprogram, vi ses där!

För 21 året i rad anordnas Ubmejen Biejvieh (Samiska veckan) i
Umeå med mål om synliggörande
och erkännande av det samiska
samhället och den samiska kulturen. Det samiska aktörskapet är
centralt och i programmet finns en
mängd aktiviteter för alla åldrar.
Hela programmet släpps under
våren på samiskaveckan.se

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester• Björn Risberg, Susanna
Levonen
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr
Tjeckiskt på programmet – med
inslag av Mozart. Norrlandsoperans solocellist Björn Risberg
och sångerska Susanna Levonen
medverkar efter pausen och hela
konserten leds av en av dagens
mest efterfrågade dirigenter Ruth
Reinhardt.

Familj • Nypremiär • Från 0 år •
Peter Mills
Studioscenen 11.00 och 14.00
Ord pris 110 kr = 1 bäbis + 1 vuxen.
Hej bäbis! Ta med din vuxna och
dyk in i ett spännande dansäventyr
tillsammans. Här får du som är 2-18
månader, med alla dina sinnen,
upptäcka och bli medskapare av
ett förunderligt universum.

Fre 24 jan

Cullberg/
The Listeners
Dans • Premiär • Alma Söderberg
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr
Med åtta Cullberg-dansare skapar
koreografen Alma Söderberg en
mänsklig ljud- och dansmaskin
där rytm, röst och rörelse är tätt
sammanflätade. Upplev ett fascinerande nytt språk i något som
kan vara både konsert, performance och dans. Välkommen på
världspremiär!

Lör 25 jan

Cullberg/
The Listeners
Dans • Alma Söderberg
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Tor 6 feb

Den kosmiska
havsträdgårdspassagen
Familj • Från 0 år • Peter Mills
Studioscenen 11.00 och 14.00
Ord pris 110 kr = 1 bäbis + 1 vuxen.

Tor 6 feb

How to die - Inopiné
Dans • Premiär • Mia Habib /
Namik Mačkić
Black Box 18.00
Ord pris 210 kr
How to die är mer än en dans.
Det är en vibrerande plats där
kroppar och sinnen möts i ett rop
till en värld som till synes tynar
bort. Vågar vi släppa idéer som
anses viktiga i den här världen och
tillsammans fantisera om en annan
värld?

OBS: På eftermiddagarna är
entrén via restaurang Elektra.

Trettondagskonsert: The Original
Band – Music of ABBA & Mamma Mia,
söndag den 5 januari på Stora scenen.

Danspremiär med Cullberg – The Listeners,
fredag den 24 januari i Black Box.
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Februari–Mars

Tor 6 feb

Fre 14 feb

Tor 20 feb

Tor 5 mars

Tor 12 mars

Lör 14 mars

Spices, Perfumes,
Toxins!

SCORE – Orchestral
Game Music

Tangarte

Pianoafton

Don Giovanni

Don Giovanni

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Patrick Raab, Johan
Bridger
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Sabina Zweiacker,
Orvar Säfström
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Cathrine Winnes •
Tangarte
Konsertsalen 19.00
Ord pris 200

Konsert • Franscesco Mazzonetto
Konsertsalen 19.00
Ord pris 225 kr

Opera • Premiär
Stora scenen 19.00
Ord pris 530 kr

Opera
Stora scenen 15.00
Ord pris 530 kr

Dynamiska slagverksduon Patrick
Raab och Johan Bridger ansluter
sig till symfoniorkestern för Avner
Dormans Spices, Perfumes, Toxins!
– tre saker i livet som kanske lockar
men samtidigt äventyrar. Konserten avslutas med Dimitri Shostakovichs humoristiska 15: e symfoni.
Allt under ledning av svenske
dirigenten Stefan Solyom.

Skyrim, Assassin’s Creed, Sonic
the Hedgehog, Final Fantasy och
många fler! Den hyllade spelmusik-konserten SCORE presenteras
av Orvar Säfström och framförs av
Norrlandsoperans symfoniorkester
och sopranen Sabina Zweiacker.
På podiet finner vi dirigent Magnus
Fryklund.

Beethoven lär ha haft sin rival,
italienske Muzio Clementis alla pianosonater på flygeln i sin bostad.
Clementis landsman, Franscesco
Mazzonetto, spelar rättvist musik
av dem båda i kvällens renodlade
pianoafton, men även verk av Rossini, Liszt och Dohnany.

Han har många namn. Don
Giovanni. Don Juan. Casanova.
Evigt på jakt efter nya erövringar.
Ständigt i rörelse. En erövring –
sedan vidare. Under ett av sina
nattliga äventyr går inget som planerat, förförelsen avbryts, tumult
följer – och dramat tar sin början,
till Mozarts mästerligt vackra
musik.

Lör 15 feb
Fre 7 feb

How to die - Inopiné
Dans • Mia Habib / Namik Mačkić
Black Box 18.00
Ord pris 210 kr

Tis 11 feb

Ludde B
Familj • Norrlandsoperans symfoniorkester • Ayla Kabaca
Konsertsalen 18.00
Ord pris 100 kr
Den självsäkra figuren Ludde B
ska göra en konsert tillsammans
med Ayla Kabaca om den store
Ludwig van Beethoven. De lyssnar
på Ödessymfonin, Kejsarkonserten,
Stormen, Månskenssonaten och Für
Elise. Men är det verkligen Ludde B
som har skrivit musiken?

SCORE – Orchestral
Game Music
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Sabina Zweiacker,
Orvar Säfström
Konsertsalen 19.00
Ord pris 270

Sön 16 feb

Global Music
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Kraft, passion och poesi är inramningen när tangoensemblen
Tangarte, sångerskan Susanna
Levonen och symfoniorkestern
under ledning av Cathrine Winnes
bjuder upp till en festkväll i tangons tecken. Kvällen avrundas med
milonga (öppen dans) till Tangarte.
I samarbete med Tango Norteño
och Umefolk.

Lör 29 feb

Svallarna i skogen
Familj • 3-5 år • Kajza Rauhala och
Emelie Boman
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris 80 kr
Svallarna är nöjda varelser i en
fantasifull och sagolik värld. Men
en dag stöter de på något som
kommer att förändra hela deras
tillvaro. Ruset av upptäckten gör
dem giriga. Kommer de någonsin
att bli nöjda igen?

Ons 18 mars

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 530 kr

Sön 8 mars

The Sky Above, the
Mud Below
Dans • Hungry Sharks
Black Box 16.00
Ord pris 210 kr
Med rötter i Hip hop och House
utvecklar dansaren Farah Deen ett
eget urbant uttryck där hon tar sig
an de religiösa ritualernas rörelsespråk i ett personligt soloverk. Här
utmanas också en världsbild där
den manliga formen definierar den
mänskliga normen.

Konsert • Umeå Musiksällskap •
Mikael Augustsson
Konsertsalen 18.00
Ord pris 200 kr
Musikmix från fem olika kontinenter av kompositörer som Marc-Antoine Charpentier, Toru Takemitsu,
Astor Piazzola, Ferde Grofé och
Fela Sowande. Mikael Augustsson
medverkar på bandoneon och
dirigent är ett kärt återseende –
Jaana Haanterä.

Svallarna i skogen – en
dansföreställning för barn
3–5 år, lördagden 29 februari på Studioscenen.

Farah Deen i föreställningen The Sky Above,
the Mud Below, söndag
den 8 mars i Black Box.
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Mars
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Fre 20 mars

Ons 25 mar

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 530 kr

Hope Hunt and
the Ascension into
Lazarus

Fre 20 mar– fre 1 maj

Dans • Oona Doherty
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Amplifier
Konst • Saara Ekström
Vita Kuben
Vernissage 20 mar 17.00
Fri entré
Den experimentella filmen Amplifier är en reflektion över historiens
närvaro och betydelse i våra vardagliga omgivningar. Helsingfors
olympiska stadion, betraktad som
en av de vackraste idrottsbyggnaderna i världen tolkas av en
dansares kropp och en musikers
ljudlandskap.
Öppettider i Vita Kuben:
Tisdag, onsdag och fredag:
11.30–14.00 & 16.00-20.00
Torsdag: 16.00-20.00
Lördag: 15.00–18.00

Branne Pavlovic, Ahmed Berhan och Jonatan
Unge i SEMST, fredag den 27 mars i Black Box.

Amplifier av Saara
Ekström, 20 mar–
1 maj i Vita Kuben.

– Samt alltid i samband med
föreställningar på Norrlandsoperans scener.
OBS: På eftermiddagarna är
entrén via restaurang Elektra.

Sön 22 mars

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 18.00
Ord pris 530 kr

Tis 24 mars

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 530 kr

Som en dokumentärdans av Ken
Loach släpper Oona Doherty in de
själar vi sällan ser på en dansscen.
Belfasts unga män, deras våld,
deras sårbarhet, deras utbrott av
ilska och deras känsla av tristess.
Här kanaliserat av dansaren Mufasa-Sandrine Lescourant.

Tor 26 mar

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 530 kr

Fre 27 mar

SEMST
Stand up • Branne Pavlovic, Ahmed
Berhan och Jonatan Unge
Black Box 20.00
Ord pris 240 kr
Jonatan "Årets komiker" Unge,
Ahmed från TV4s Parlamentet och
Branne, hjärnan bakom Comedy
Central-succén SEMST Demokrati
är trion som sedan 2014 gjort
hundratals föreställningar över
hela landet. Nu samlas de ännu en
gång i nya showen SEMST - standup
om psykisk ohälsa.
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Don Giovanni
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H

an har många namn. Don
Giovanni. Don Juan. Casanova. Evigt på jakt efter
nya erövringar. Ständigt i
rörelse. En erövring – sedan vidare. Hur skulle tillvaron kunna
te sig om man helt enkelt vägrar att
ta ansvar för sina handlingar och går
igenom livet endast styrd av stundens
impulser och lustar? Vem – och vad blir man då? Hur länge är det kul att
vara hedonist egentligen?

Mozarts Don Giovanni
är, trots (eller kanske på
grund av) alla sina erövringar, ensam.
För ingen - inte ens den passionerade
Donna Elvira som följer honom land
och rike runt - verkar älska honom.
Donna Anna, Zerlina, Elviras kammarjungfru, Elvira själv; alla vill de ha Don
Giovannis kärlek. Men om man börjar
syna deras drivkrafter är det då kärlek
som är målet?
Kanske är betjänten och följeslagaren
Leporello den ende som faktiskt älskar
Don Giovanni? Men börjar han ändå
tröttna på tillvaron som vittne och evig
assistent i de alltmer depraverade och
overkliga situationer som uppstår i
Don Giovannis kölvatten?

Mozarts och Da Pontes
opera börjar precis där...
– Leporello äntrar scenen, less på att
ännu en gång behöva stå på vakt
under ett av Don Giovannis nattliga
äventyr. Inget går som planerat, förförelsen avbryts, tumult följer... och så
börjar dramat – till Mozarts mästerligt
vackra musik!

Don Giovanni
av Wolfgang Amadeus
Mozart med libretto av
Lorenzo da Ponte
Konstnärligt team
Dirigent: Benjamin Bayl		
Regissör: Tobias Theorell
Scenograf: Herbert Murauer
Kostym & maskdesigner:
Ingeborg Bernerth
Ljusdesigner: Ellen Ruge
Svensk översättning av Erik Lindegren med bearbetning av Åsa
Mälhammar

I rollerna
Don Juan: Joa Helgesson		
Leporello: Marcus Jupither
Donna Anna: Susanna Stern		
Donna Elvira: Elisabeth Meyer		
Don Ottavio: Wictor Sundqvist		
Zerlina: Katija Dragojevic		
Masetto: John Sax		
Kommendören: Anders Nyström
Norrlandsoperans symfoniorkester

Speldatum
Norrlandsoperan 12–28 mars
Östersund 6-7 april
Härnösand 22-23 april
Sundsvall 27-28 april

Kalendarium

Mars–Maj

Lör 28 mar

Lör 4 apr

Ons 8 apr

Tis 5 maj

Lör 9 maj

Virvel & Vinda

Allt i Loopar

Bättre folk

Bokstavsbyrån

Familj • 1–5 år • Duo ur
Ensemble Yria
Studioscenen 12.00 & 13.15
Ord pris 80 kr

Familj • 4–9 år • Dan Knagg
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris 80 kr

Dans • Hagar Malin Hellkvist Sellén
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Norrdans/
Vi kan göra va du vill

Vad kan man göra med en
loop-pedal, en mikrofon och
barnens egna röster? Precis allt,
menar sångaren och multiinstrumentalisten Dan Knagg. Här får
publiken möta honom i en interaktiv improvisationsföreställning.

Fyra oemotståndliga karaktärer äger dansscenen i ett stycke
queer scenkonst som bär på både
historia och samtid. Med sin envist
juckande discodans och sitt gränsöverskridande könsuttryck ställer
dansarna gång på gång frågan
om var gränsen går för vad som är
möjligt, verkligt och genomförbart.

Ett snurrigt musikäventyr där alla
får vara med! Virvel och Vinda slår
upp sin torkvinda mitt i rummet,
inomhus! Men här finns väl ingen
vind? Med hjälp av barnen, musiken och lite blåst får vi snurr på
tillvaron och virvlar fram mellan
olika platser, känslor och tokiga
upptåg.

Lör 28 mars

Don Giovanni
Opera
Stora scenen 15.00
Ord pris 530 kr
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Tis 7 apr

Närheten
Dans • Tove Sahlin
Scharinska villan 19.00
Ord pris 210 kr
Välkommen till en närmare dansföreställning i mjuk protest mot likgiltighet och medmänsklig frånvaro.
Fem dansare och en musiker tar
dig med in i en varm, nära och lekfull föreställning som undersöker
våra förmågor att förstå varandra
bortom orden.

Lör 25 apr

Dans • Norrdans/Ludvig Daae
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr
Som barn gick Ludvig på folkdans
och älskade att hoppa omkring i sin
folkdräkt. Idag, när högerextrema
krafter försöker förvränga attribut
från folkkulturen till att bli uttryck
för nationalism och rasism, känns
det hela lite obehagligt. Här skapar han en ny typ av folkdans som
visar att vår folkkultur redan från
början är mångkulturell och därför
inte kan ägas av nationalister.

Historien om Hillevi
Konsert • Emma Ahlberg Ek &
Hilleviensemblen
Black Box 19.00
Ord pris 200 kr
I en sann och fascinerande
berättarföreställning lär vi känna
fiolspelkvinnan Hillevi Öberg från
Medelpad som levde som musiker i
en tid då kvinnan i alla avseenden
förväntades stå i mannens skugga.
Efter konserten blir det traddans på Studioscenen till lokala
spelmän. I samarbete med Umeå
Folkmusikförening och Bilda.

Tor 7 maj

Pastoralt med Kolja
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Kolja Blacher
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr
Den tyske violinisten Kolja Blacher
är tillbaka – som solist och dirigent.
Han spelar Tjajkovskis kraftfulla,
passionerade violinkonsert och
dirigerar sin egen version av Beethovens sjätte symfoni. Konserten
upprepas i Luleå 9 maj.

Familj • 6-9 år • Zebradans
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris 80 kr
Inger och Sanna har mycket att
göra! Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs- och skrivuppgifter ska lösas. Åt vilket håll skrivs ett
brev? Hur blir en krumelur en bokstav? Med fantasi, lek och rörelse
går barnens språkutveckling som
en dans.

Sön 10 maj

Vårkänslor
Konsert • Umeå musiksällskap
Konsertsalen 18.00
Ord pris 200 kr
Välkända Umeå musiksällskap bjuder på ett varierat program med
svenska tonsättare i fokus. Per-Erik
Andersson dirigerar.

Tor 14 maj

Amadeus
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Erik Groenestein-Hendriks, Dóra Seres
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr
Mer klassiskt än så här blir det
knappast! Njut av bland annat
Mozarts flöjt- och harpkonsert, och
R Schumanns fjärde symfoni, under
Patrik Ringborgs ledning.

Lör 16 maj

Solala – Publiken
Bestämmer!
Konsert • Olle Bergel, Anders Gabrielson, Jens Lindvall
Stora scenen 19.00
Ord pris 350 kr
Originaluppsättningen från köksbordet spelar publikens önskelåtar
blandat med nytt material och älskade covers, allt i en intim hemma
hos-känsla indränkt i underbar
stämsång.

Ons 20 maj

Lunchkonsert
Konsert • Norrlandsoperans
symfoniorkester • Kungliga
Musikhögskolan
Konsertsalen 13.00
Fri entré!
Dirigentstuderande från KMH intar
pulten och leder Norrlandsoperans
Symfoniorkester in i vårsolen. Välkommen in och lyssna!

Bättre folk, onsdag
den 8 april i Black Box

Kalendarium

Maj–Juni

Ons 27 maj

Ons 3 juni

The Sea Within

Musikstudenter in
action

Dans • Lisbeth Gruwez
Stora scenen 19.00
Ord pris 290 kr
Som virvlande lava dansar tio
kvinnor i ett dynamiskt måleri.
Skarpt och intensivt presenteras
en ny modern ritual där ”vi-et”
omfamnar ”jag-et” och dansarna
upplöses i ett storslaget, pustande
landskap.
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Konsert • Norrlandsoperans
symfoniorkester • Kompositionsoch dirigentstudenter från Piteå
Musikhögskola
Konsertsalen 13.00
Fri entré!
Symfoniorkestern tar sig an studenternas kompositioner och leds av
de blivande dirigenterna. Välkommen in!

Tor 28 maj

Paradis
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Malin Broman, Alexander Kagan
Konsertsalen 19.00
Ord pris 290 kr
Symfoniorkesterns konsertmästare
Alexander Kagan och efterfrågade
kammarmusikern Malin Broman,
framför Mozarts Sinfonia Concertante. Orkesterns brassektion glänser lite extra med två egna stycken
och Grammisbelönade kompositören Andrea Tarrodis Paradisfåglar
står också på programmet.

The Sea Within, onsdag den
27 maj på Stora Scenen
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Norrlandsoperans
symfoniorkester

N

orrlandsoperans symfoniorkester, med 47 yrkesmusiker i
världsklass, framför skickligt såväl nyskriven som klassisk symfonisk musik och gästas varje år
av solister och dirigenter från hela världen.
Många av musikerna framträder även i kammarmusiksammanhang och i samband med
våra barn- och familjeföreställningar.
Årligen besöker omkring 20 000 personer
symfoniorkesterns konserter. Antingen i
Norrlandsoperans konsertsal eller på någon
av alla de platser där konserter ges utanför
operahuset. Omåttligt populära är de konserter där symfoniorkestern spelar tillsammans med popmusiker – kanske blir det en
sådan konsert även i vår...? Helt säkert är

i alla fall att orkestern kommer att framföra musik från gamingvärlden i konserten
SCORE, redan i februari.
Flera av de riktigt stora tonsättarna finns
på vårens repertoar. Visste du att år 2020
är det 200 år sedan Beethoven dog? Det
uppmärksammar vi till exempel genom att
spela Beethovens symfonier i flera av vårens
konserter. En annan tonsättargigant, Mozart, syns också på programmet inte minst
med sin mästerligt vackra musik i vårens
opera, Don Giovanni.
Välkommen in i musikens underbara värld
med Norrlandsoperans Symfoniorkester,
Umeås mest uppskattade kulturföreteelse –
det törs vi lova.

På turné
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Höjdpunkter i länet
Svallarna i skogen
Svallarna är nöjda varelser i en fantasifull
och sagolik värld. Men en dag stöter de på
något som kommer att förändra hela deras
tillvaro. Ruset av upptäckten gör dem giriga.
Kommer de någonsin att bli nöjda igen?

Symbio
Quilty
Dag Westling, Esbjörn Hazelius, Gideon
Andersson och Staffan Lindfors är närmast
att betrakta som levande legender på nordens irländska folkmusikscen. Med konserter, fyllda av spelglädje, humor och allvar.

Historien om Hillevi
Emma Ahlberg Ek och Hilleviensemblen
berättar den sanna historien om fiolspelkvinnan Hillevi Öberg från Medelpad som levde
som musiker i en tid då kvinnan i alla avseenden förväntades stå i mannens skugga.

Bokstavsbyrån
Inger och Sanna har många olika läs- och
skrivuppgifter att lösa. Åt vilket håll skrivs ett
brev? Och hur blir en krumelur en bokstav?
Med fantasi, lek och rörelse går barnens
språkutveckling som en dans.

Blues Transfusion feat.
Anna Sahlene
Håkan Broström saxofoner, Max Schultz
gitarr, Chris Montgomery trummor, Leo Lindberg hammondorgel och sångerskan Anna
Sahlene blandar eget material med Etta
James, Nina Simone och John Coltrane m. fl.

Vem kunde tro att vevlira och dragspel
rockar värre än ett rockband? Johannes
Geworkian Hellman och LarsEmil Öjeberget
visar med glödande energi att allt är möjligt,
det enda som står i vägen för oss är vi själva.

Små Fantasmer
Sara Lindh, sång och Krister Jonsson, gitarr
tar oss på en musikalisk resa över hav och
land och in till själens innersta. Med svenska
texter till låtar av Frank Sinatra, Nina
Simone, Freddie Wadling och många fler.

Norrdans

N

orrlandsoperan är hela Norrlands scenkonsthus med
uppdrag att verka för ett rikt
kulturutbud i hela den norra
landsänden och med extra fokus
på att barn och unga ska få uppleva och
utöva kultur var de än befinner sig.
Årligen besöker omkring 30 000 personer våra turnérande föreställningar. För att
uppnå det så samarbetar vi med en mängd
olika arrangörer. Till exempel våra vänner
i arrangörsföreningen MOTILI – Musik och
Teaterföreningar i Lapplands Inland.
På Norrlandsoperan finns också en danskonsulentverksamhet, Dans i Västerbotten, som
arbetar för regional dansutveckling och verkar för att alla ska kunna arrangera dans och
se dans på scener i hela regionen. Och varje
år sätter vi tillsammans med Västerbottens
museum och Västerbottensteatern extra fokus på Årets Kulturkommun som 2019/2020
är Storuman.
Med projektet URBAN NORTH stöttar vi den
urbana dansen och kulturen här i Norrland
med aktiviteter för barn och unga, stipendier
till unga arrangörer och residensmöjligheter
till urbana dansare.

Norrdans och Ludvig Daae skapar en ny typ
av folkdans i föreställningen Vi kan göra
va du vill, som visar att vår folkkultur är
mångkulturell och därför inte kan ägas av
nationalister.

Dessutom når vi utanför länsgränserna när
vårens operauppsättning varje år åker ut
på turné i samarbete med NMD, Norrlands
nätverk för musikteater och dans.

Malleusincus

På den här sidan finns en del av turnéutbudet våren 2020. Hela turnéschemat hittar du
på norrlandsoperan.se

Den 8 feb får Årets kulturkommun, Storuman
uppleva slagverkarna Johan Bridgers och
Patrick Raabs breda repertoar med musik av
Bach, Ástor Piazzolla, Avner Dorman, Anders
Koppel, m. fl. Allt på Marimba och Vibrafon.
Turnéshema
På norrlandsoperan.se hittar du fler turnérande föreställningar, datum, tider och biljetter.

Symbio, en föreställning för barn och unga,
på turné i länet våren 2020

Livestreamad operaturné
Mozarts älskade opera Don Giovanni spelas först i Umeå
och går sedan på turné till Östersund, Härnösand och
Sundsvall i samarbete med Riksteatern. Musiken blir
då för första gången livestreamad. Det innebär att den
spelas live av symfoniorkestern i Konsertsalen på Norrlandsoperan och överförs direkt via fiber till turnéorterna
där sångarna uppträder på scenen.
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Är rabatter och förmåner inget för dig?
Läs inte detta...
Du som blir Norrlandsoperans supporter får upp till 20 % rabatt på biljetter
och 10 % rabatt på mat i restaurang
Elektra. Du får dessutom möjlighet att
bjuda med en vän på föreställningar –
helt utan kostnad.
Välkommen till vår supporterklubb på
norrlandsoperan.se

Här är det alltid
gratis garderob
På Norrlandsoperan är alla jackor
och väskor hjärtligt välkomna in
i garderoben helt utan kostnad.
Öppen 1 timma före och 30 minuter
efter varje föreställning.

En mäktig kulturfest med något
för alla
Våren på Norrlandsoperan är alltså fullspäckad med busiga familjeföreställningar,
storartade dansproduktioner, enastående
konserter, maffig opera och konst i världsklass!
Vi ser fram emot en fantastisk vår och
hoppas så klart att vi möts här på operan.
Redan i januari presenterar vi Trettondagskonserten – två sprakande shower med

Norrlandsoperans symfoniorkester och
spännande gäster. Kort därefter gästas vi
av inga mindre än Cullberg med koreografen Alma Söderberg som lägger sin Sverigepremiär hos oss. Bäbisar och deras föräldrar
kan se fram emot ett spännande dansäventyr i februari och – ja, så rullar det på!
Biljetter till föreställningar hösten 2020
släpps senare i vår. Håll utkik!

Välkommen till oss!
Har du speciella önskemål eller vill
du få personlig service när du köper dina biljetter? Biljetter & besök
är öppet 1 timma innan föreställningen startar. Övriga öppettider
finns på norrlandsoperan.se.
Hitta hit
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. Huvudsponsorer är Västerbottens-Kuriren
& Original tryckeri.

1974

76 %

grundades
Norrlandsoperan

av de som bor i Umeå har
besökt Norrlandsoperan
någon gång under de
senaste åren

83 %
av Umeåborna är positiva
till Norrlandsoperan

Program
Fotografer/Illustratörer: Jens
Johnsson, Elin Berge, Håkan
Gustafson, Isabelle Forsberg,
Shananeira, Danny Wille, Heidrung
Holzfeind, Andreas Nilsson, Matthew Philips, Johanna Kallin, Nina
Andersson, Johan Gunseus, Kate
Mangostar Freepik, Rita Michelsson, Sona Hellman, Sara Kurfess,
Anna Ledin Wirén, Saara Ekström,
The Original Band of Sweden.

5
Norrlandsoperan består av
fem verksamheter; symfoniorkestern, musik, konst,
dans och opera

11
I våra ateljér och verkstäder arbetar 11 personer
med att tillverka kostymer,
rekvisita och scendekor

Läs recensionerna
digitalt med eVK

47
yrkesmusiker spelar i Norrlandsoperans symfoniorkester

8
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

I symfoniorkestern finns
åtta olika nationaliteter
representerade

60 kr
mer kostar det inte för
barn och unga att gå på
Norrlandsoperans föreställningar

6 av 10

80%
av västerbottningarna
boende utanför Umeå är
positiva till Norrlandsoperan

15 %
Opera utgör 15% av verksamheten, det motsvarar
10 000 biljetter

50/50
Allsång - Varje höst arrangeras Sing-along opera för
skolelever

67 500
personer besökte Norrlandsoperans föreställningar 2018

50/50
Det är lika många män
som kvinnorsom besöker
Norrlandsoperan

32
barn i åldrarna 8 – 18 år
sjunger i vår barnkör

besökare är under 50 år

Källor: Magenta Marketing 2018, Norrlandsoperan

