Höstprogram
Opera, dans, musik och
konst – hela hösten på
Norrlandsoperan i Umeå
och på turné runt om i
Västerbotten.
Köp dina biljetter dygnet
runt på norrlandsoperan.se

En helt ovanlig höst

N

u slår vi upp portarna för höstens säsong
och får äntligen välkomna vår publik igen.
Det är viktigt för oss att du känner dig
trygg med att besöka Norrlandsoperan
och vi gör allt vi kan för att du ska få ett
säkert besök hos oss. Vi garanterar att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer
samhällsutvecklingen noga.

Våra salonger är avståndssäkrade och vi placerar publiken och planerar gemensamma ytor i enlighet med
rådande rekommendationer vid ditt besök.
Kom gärna i god tid, håll avstånd, tvätta händerna,
följ våra publikvärdars anvisningar på plats – och
stanna hemma om du har symptom eller tillhör riskgrupp.
Välkommen till en helt ovanlig höst på operan!

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.
Köp din biljett på norrlandsoperan.se

Varmt välkommen
Norrlandsoperans
nya vd Erik Mikael
Karlsson.
Folkligt och festligt på
restaurang Elektra
Välkommen till Norrlandsoperans restaurang med levande atmosfär och trivsamma
möten oavsett om det är föreställning eller
inte. Eftermiddagshäng, ett glas i pausen
eller en trerätters med familjen, Elektra garanterar smakupplevelser och hög trivsel.
Boka bord, kom och trivs!
Aktuell meny, erbjudanden och vad som är
på gång hittar du på elektraumea.se

Erik Mikael Karlsson kommer närmast från en
tjänst på Sveriges Radios P2 där han varit chef
för konsert och musikproduktion. Han tillträder
på Norrlandsoperan den 1 september.
"Norrlandsoperan är inte bara Sveriges mest
spännande scenkonsthus med en fantastisk
symfoniorkester utan också norra Sveriges
största och viktigaste kulturskapare i och med
att huset erbjuder publiken opera, musik, dans
och konst och det ska bli en härlig utmaning att
få leda och utveckla Norrlandsoperan till att
bli ett av de ledande scenkonsthusen nationellt
och internationellt"
– Erik Mikael Karlsson
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Augusti—September

Mån 17 aug–tor 20 aug

Tor 3 sep & fre 4 sep

NO sessions

Origami

Konsert • Norrlandsoperans
symfoniorkester
Konsertsalen varje dag 12.30,
16.00 & 19.00
Ord pris vuxen 100 kr

Dans • Furinkaï
Skeppsbrokajen tor 18.30
& fre 12.00. Fribiljetter.
Dansmingel från 18.00

Musik av Dvorak, Grieg, Rautavaara och många fler spelas i
veckans sexton konserter i NO
sessions-format – färre artister på
scen och max femtio i publiken.
Boka din biljett i god tid, i våras
tog de slut i ett huj! Håll utkik för
uppdaterat dagsprogram på norrlandsoperan.se

Umeå bjuds på hisnande akrobatik när en ensam dansare
möter en fraktcontainer som
viker och förvandlar sig likt
gigantisk origami av stål. Med
älven som bakgrund och hjärtat
i halsgropen öppnar vi höstens
danssäsong.
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Fre 18 sept - sön 18 okt

Lör 19 sep

Ons 23 sep

Juan Aixpitarte

Sara Ajnnak

Nasty

Konst • Vita Kuben
Fri entré

Konsert
Black Box 19.00
Ord pris 200 kr

Dans • Susanna Leinonen Company
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Välkommen till en resa i tid och
rum med Sara Ajnnak som framför
samisk musik på ett kreativt och
innovativt sätt. Ajnnaks scennärvaro griper tag i lyssnaren och
förmedlar känslor som når djupt
ända in i själen.

Ett feministiskt statement som fullkomligen vrålar för kvinnors rätt till
självbestämmande. Med fokus på
de förväntningar, begränsningar
och attacker som riktas mot kvinnliga kroppar får vi uppleva en helt
osminkad betraktelse av världen.

Genom filmer, performance, skulptur, installation och interventioner
i det offentliga rummet ställer Aizpitarte frågor om vårt förhållande
till andra, om makt eller hur man
kan möta konst. Han ger alternativa förslag, ibland provocerande,
men de förmedlas ofta med en
lekfull ton.

Origami, 3 & 4 september.

Ons 2 sep & tors 3 sep

Silent Disco
Dans • Henrik Sigurdh, Bianca
Maria, Gonza-Ra, Ebba Kohl
Övre foajén varje fredag och
lördag 18.00–00.00
Ord pris 60 kr
Dansa som om ingen ser, till musik
som bara du hör. I trådlösa lurar
väljer du musik och volym som
du så klart kan variera när du vill.
Testa gärna den kanal som roddas
av vår live-DJ på plats!

Beethovens fyra
Konsert • Norrlandsoperans
symfoniorkester • Daniela Musca,
dirigent
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr
Beethovens glädjefyllda fjärde
symfoni står i huvudsak på programmet. Men först, svenske
tonsättaren Albert Schnelzers Burn
my letters – remembering Clara, en
hyllning till konsertpianisten och
kompositören – tillika ensamstående åttabarnsmamman – Clara
Schumann.

Tis 8 sep

Des Gestes Blancs
Dans • Naïf Production
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr
En öm, humoristisk och eftertänksam föreställning där Sylvain
Bouillet och hans 8-årige son
Charlie utforskar deras fysiska och
känslomässiga relation. Tillsammans leker de med kropparnas
obalans och försöker hitta jämvikt
och precision.

Tor 27 aug–fre 28 aug

Säsongsöppning –
Från nya världen
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Rune Bergmann,
dirigent
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr
Sommarkänslan dröjer sig ännu
kvar och vi öppnar upp höstens
konsertsäsong med Dvořáks
populära nionde symfoni, Från nya
världen.

Lör 5 sep

Lör 12 sep & sön 13 sep

Mikro Makro

Up North Battle

Familj • Premiär • Nomodaco
Studiocenen 13.00 & 15.00
Ord pris vuxen 80 kr, barn 60 kr

Black Box
Ordinarie pris 150 kr

Emelie och Lova lever i Mikro Makro-världen tillsammans med tingen
runt omkring. I denna föreställning
för barn 4-7 år får vi följa med
på en resa genom det oändliga
såväl som det mikroskopiska, från
den minsta lilla blomfluga till det
gigantiska himlavalvet.

Se till att du inte missar årets coolaste helg på Norrlandsoperan. I år
kan vi bjuda på spännande battles
och musikartister under lördagen
samt ett maffigt workshopsprogram under söndagen. Det är hög
tid att komma samman för att återigen hylla Hip Hop-kulturen!

    Up North Battle, 12 & 13 september.

Fre 21 aug–lör 5 sep
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Oktober

Lör 3 okt

Tors 8 okt

Fre 16 okt

Fre 23 okt

Sön 25 okt

Tis 27 okt

Macbeth

Macbeth

WAO

Macbeth

Macbeth

Macbeth

Opera • Premiär
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Konsert
Black Box 19.00
Ord pris 200 kr

Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Opera
Stora scenen 15.00
Ord pris 550 kr

Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Att makt korrumperar finns det
många aktuella och historiska
bevis på, men aldrig har den
tesen gestaltats så brutalt och
inkännande som i Shakespeares
Macbeth. I Verdis version har all
bakomliggande psykologi förtätats
till ett av operarepertoarens mest
fasansfulla och gripande musikdramatiska verk.

Tis 6 okt

Macbeth
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Skapa Dans

De kallar sig WAO efter vissångaren och poeten Wilho Akseli
Ollikainen. Medlemmarna i
WAO, som består av musikanter från JP Nyströms, JORD
och JPP, har alla på olika sätt
inspirerats och berörts av Vilho
Ollikainens konstnärskap och
vill lyfta fram den oefterhärmlige inspiratören. Traddans i
Studioscenen direkt efter konserten. I samarbete med Umeå
Folkmusikförening.

Koreografitävling
Black Box 15.00
Boka fribiljett!

Lör 17 okt

Lör 10 okt

Macbeth
Opera
Stora scenen 15.00
Ord pris 550 kr

Sön 11 okt

The Viral Dance

Ta chansen att se verk av morgondagens Västerbottniska unga
koreografer i den regionala deltävlingen av Skapa Dans. Tävlar gör
ungdomar i åldern 14-22 år från
hela länet. Var med och rösta fram
publikens favorit i pausen.

Dans • Daae/ Nordahl
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Tis 13 okt

Tor 8 okt

En dator fick i uppgift att analysera
250 virala dansvideor och sedan
skapa världens första AI-genererade koreografi. Blev det den ultimata virala dansen? Möt Ludvig
och Joanna samt deras digitala
avatarer i ett underhållande allkonstverk om att vara människa i
vårt moderna samhälle.

Höstprogram 2020

Macbeth
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Tors 15 okt

Macbeth
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Remembering Charlie Parker, 22 oktober.
Alice!  24 oktober.

Macbeth
Opera
Stora scenen 19.00
Ord pris 550 kr

Tors 22 okt

Remembering
Charlie Parker
Konsert • Amanda Sedgwick &
Jonas Knutsson med band samt
musiker ur Norrlandsoperans
symfoniorkester
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr

Lör 24 okt

30 okt

Alice!

Nordiska
Kammarorkestern

En kärleksfull hyllningskonsert till
en av vår tid största musikaliska
ikoner – Charlie Parker, som skulle
fyllt 100 år i år. Pärlor som Laura
och Summertime utlovas samt ett
gäng andra klassiker. I samarbete
med Umeå Jazzfestival.

I Alice! tar fyra framstående musiker och en animatör nya grepp om
kompositören Alice Tegnérs fantastiska musik. Du får höra både
folkkära barnvisor och mer okända
kompositioner från Alice Tegnérs
musikskatt. För barn 3–5 år. I samarbete med Umeå Jazzfestival.

Familj • Kvintetten Alice
Black Box 13.00 & 14.00
Ord pris vuxen 80 kr, barn 60 kr

Konsert • Tomas Djupsjöbacka,
dirigent & cellosolist
Konsertsalen 18.00 & 20.00
Ord pris vuxen 250 kr
I Chamber Dance låter Joan
Tower musikerna interagera som
om de vore dansare – lyhört, tätt
och rytmiskt. Jaakko Kuusistos
Cellokonsert tolkas av dirigenten
och cellisten Tomas Djupsjöbacka.
Och konserten avslutas med en av
Mozart sista symfonier – den dramatiska, medryckande och alldeles
underbara Symfoni nr 39.

The Viral Dance, 8 oktober.

Nordiska Kammarorkestern, 30 oktober.
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Macbeth

Höstprogram 2020

profetian är sann skulle Macbeths
ha röjt Duncan ur vägen förgäves.
De inser att även Banco och hans
son Fleance måste dö.
Banco expedieras av lönnmördare,
men hans son lyckas fly med livet i
behåll. Samma kväll hålls en bankett för att fira det nya kungaparet.
Synlig endast för Macbeth dyker
Bancos vålnad upp mitt i festminglet. Macbeth får ett hysteriskt
sammanbrott inför alla gäster.

U

nder akt tre söker
Macbeth upp häxorna
som spått honom till
kung. De berättar att
han ska ta sig i akt för
Macduff, en av Duncans närmaste
män, men att ”bara den som ej är
född av en kvinna kan ta livet av
dig”. Vidare får han veta att han
är oövervinnerlig ”så länge inte
Birnams skog börjar gå”. Allt detta
berättar han för Ladyn. Men för att
inte ta några risker bestämmer de
att Macduff och hela hans familj
måste utrotas.

Shakespeares fasansfulla drama till Verdis
fantastiska musik

Musik: Giuseppe Verdi

"Att makt korrumperar finns det många aktuella och historiska bevis på, men aldrig har
tesen gestaltats så brutalt och inkännande
som i Shakespeares Macbeth. I Verdis version
har all bakomliggande psykologi förtätats till
ett av operarepertoarens mest fasansfulla
och gripande musikdramatiska verk"

Libretto: Francesco Maria Piave

Konstnärligt team:

– Dan Turdén, regissör.

H

andlingen är förlagd
till en diffus nutid i en
repressiv stat. Vi möter
det medelålders paret
Macbeth: han en högt
uppsatt skrivbordsmilitär som
genom träget arbete nått högt i
rang, hon en ambitiös men frustrerad hemmafru. Båda har de länge
längtat efter ett barn, biljetten för
att kunna bli fullt ut socialt accepterade.

Macbeth spås att bli kung i riket och eftersom även en annan
spådom snabbt besannas, han
upphöjs hastigt i rang, förstår han
att även kungakronan kan bli hans.
Allt han och Lady Macbeth behöver göra är att bida sin tid. Men
Ladyn vill inte vänta mer och när
det står klart att den regerande
kungen, Duncan, ska komma på
blixtvisit kommer hon överens med
sin man om att de ska påskynda

det som ändå ska ske. Sent på natten dödar Macbeth kungen och när
mordet uppdagas faller skulden på
kungens son: Malcolm.

I

dramats andra akt har Macbeth
lyckats säkra kronan men är
inte tillfreds trots att det nu
också är tydligt att han och
Lady Macbeth väntar barn.
Hans kollega Banco har spåtts att
bli far till kungar och om även den

Dirigent: Jessica Cottis
Regissör: Dan Turdén
Scenograf/ kostymdesigner:
Kari Gravklev
Maskdesigner: Angelica Ekeberg
Ljusdesigner: William Wenner
Koreograf: Sara Ribbenstedt
Kormästare: Anders Lundström
Barnkormästare: Lotta Kuisma

Medverkande:
Macbeth: Hrolfur Saemundsson
Lady Macbeth: Hege Gustava
Tjønn/ Susanna Levonen
Banco: Tapani Plathan
Macduff: Jihan Shin

N

är sista akten börjar
möter vi Macduff, som
själv har lyckats komma undan men sorgen över att han inte
lyckats rädda sin utplånade familj
är outhärdlig. Tillsammans med
Malcolm uppviglar de rikets invånare att ta till vapen mot despoten.
Malcolm axlar ledarrollen och ett
inbördeskrig bryter ut.
Ladyn som, till skillnad från
Macbeth som rids av sina inre
demoner, ditintills inte visat något
samvetskval, har kommit till insikt
om sin egen del i allt dödande, en
insikt hon inte förmår att bära. Hon
tar sitt liv.
Folkupproret överraskar Macbeth
genom en krigslist och Macduff,
som kom till världen genom kejsarsnitt, får sin hämnd och dräper
Macbeth. Malcolm utropas till ny
kung.

Malcolm, Kung Duncans son:
Fabian Düberg
Lady Macbeths kammarjungfru:
Elsa Ridderstedt
Macbeths adjutant: Linus Flogell
Kung Duncan: Anders Lundström
Fleance, Bancos son: Signe
Pennlert/ Luna Niemi Garcia
Hecate: Sara Ribbenstedt
Norrlandsoperans
Symfoniorkester
Norrlandsoperans kör som häxor,
budbärare, adelsmän, flyktingar
och lönnmördare
Delar ur Norrlandsoperans
barnkör
Operan är 3 timmar inkl. en
paus på 30 min. Den sjungs på
italienska och textas på svenska.

Livet är bara skuggan som passerar,
en stackars skådespelare som väsnas
och kråmar sig sin
timmes tid på scenen och aldrig mer
hörs av. Det är en
skröna, en dåres
pladder, fullt av larm
och stormar som ingenting betyder.
– Shakespeare, översättning av
Göran O Eriksson
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November
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Sön 8 nov
Sön 1 nov

Vinterresan

Our house is on Fire

Familj • Gun Olofsson & Egon
Fredriksson
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris vuxen 80 kr, barn 60 kr

Dans • Nicole Beutler/ Norrdans
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Cold Blood, 13 &14 nov.

I en föreställning baserad på tal av
klimataktivisten Greta Thunberg
tar Norrdans och koreografen
Nicole Beutler grepp om vår planets mest brinnande fråga.

Ons 4 nov & tors 5 nov

Jonason & Jupiter

Vinterresan är en musikföreställning som bygger på sånger med
vintermotiv från Norrbotten.
Sångerna framförs till ackompanjemang av sparkxylofon, skidbas,
sparklådetrumma och andra mer
eller mindre vanliga instrument.
För barn 4–8 år.

Konsert • Norrlandsoperans
symfoniorkester • Patrik Ringborg,
dirigent • Emil Jonason, klarinett
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr

Lör 7 nov

Lör 7 nov

Fre 13 nov & lör 14 nov

Kärleksmaskinen

Hela Havet Stormar

Cold Blood

Konst • Vita Kuben
Fri entré

Opera • Piteå kammaropera •
Norrbotten NEO
Black Box 19.00
Ord pris 180 kr

Familj 10-12 år • Carl Olof Berg
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris vuxen 80 kr, barn 60 kr

Istanbulbaserade Gülsün Karamustafas konstnärliga verksamhet
sträcker sig över flera decennier
och rör sig från måleri till rörlig
bild, installation och performance
– alla under otaliga politiska
förändringar i hennes hemland Turkiet vilket är ett angeläget ämne i
hennes konst.

Vad händer med en människa
som förälskar sig i en maskin?
Vad händer med en robot om vi
tillåter den att anta mänskliga
drag? Piteå Kammaropera bjuder
på ett modernt tema med en
erotisk underton och inslag från
skräckgenren.

Dans • Michèle Anne De May,
Jaco Van Dormael och Kiss & Cry
Collective
Stora scenen 19.00
Ord pris 290 kr

Ons 4 nov - lör 9 jan

Gülsün Karamustafa

En annorlunda hjältesaga med
dans och teater om det mod som
krävs för att korsa de stora haven.
En poetisk djupdykning i ensamhetens alla nödvändigheter, rädslor
och styrkor. Om att stå själv i stormens öga och finna kraft under en
himlasvindlande stjärnhimmel.

Gülsün Karamustafa,
i Vita Kuben 4 nov–9 jan.

Ljus, kamera, action! Fingrar
dansar omkring i en underbar miniatyrvärld, kamerorna svävar i synk
med musiken, en röst berättar.
Filmskaparen Jaco Van Dormael
och koreografen Michèle Anne De
Mey filmar rakt framför våra ögon
och skapar en episk lilleputtföreställning där dansarna fingrar
på livet, döden och våra minnen
däremellan.

Kärleksmaskinen, 7 nov.

Genom Emmy Lindströms klarinettkonsert, komponerad särskilt
för maken och kvällens solist,
Emil Jonason, förflyttas vi till
Hampstead Heaths gröna kullar i
London. Därefter Mozarts Jupiter,
hans längsta – och sista –symfoni,
den fyrtioförsta. Konserten spelas
även i Östersund 7 november.
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November–december

Lör 14 nov

Lör 21 nov

Lör 28 nov

Ons 2 dec & tors 3 dec

Tors 10 dec & fre 11 dec

Lör 19 dec

Den fula ankungen

Give It Some Time

Out of Urgency

Beethovens Sexa

Julkonsert

Händelser i Nord

Familj • Jonas Nydesjö & Pernilla
Nydesjö • Norrlandsoperans
symfoniorkester
Konsertsalen 13.00 & 15.00
Ord pris vuxen 100 kr, barn 60 kr,
Familj, 2 vux+2 barn, 300 kr

Dans/ Performance • Gunilla Heilborn & Pieter Ampe
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Dans • Moving Barents 2020
Black Box 19.00
Ord pris 210 kr

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Thomas Dausgaard
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 290 kr

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Cecilia Rydinger Alin •
Norrlandsoperans barnkör
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr

Konsert • Triakel
Black Box 19.00
Ord pris 200 kr

Lör 28 nov
Fre 27 nov

Ons 18 nov & tors 19 nov

Schumanns Andra
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Giordano Bellincampi,
dirigent
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr
Musgraves Festival ouverture
sätter den rätta stämningen för
kvällen som sedan fortsätter med
Schumanns vackra, andra symfoni.
Italienskt på pulten.

Möt dansare i Ryssland, Norge, Finland och Sverige, i en värld där en
pandemi utmanar och skapar nya
rörelser. Publik i alla fyra länder
delar denna konstnärliga upplevelse som skapar samhörighet och
närhet på distans – här och nu men
samtidigt digitalt.

Sången om den
eldröda blomman
Konsert & film • Norrlandsoperans
symfoniorkester • Jaakko Kuusisto,
dirigent
Konsertsalen 19.00
Ord pris vuxen 250 kr
Kvällens konsert bjuder på något
så unikt som svenskproducerad
stumfilm, Sången om den eldröda
blomman från 1919, i kombination
med filmens originalmusik, som
framförs live av Norrlandsoperans
symfoniorkester.

Solala – Publiken
bestämmer!
Konsert
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.

Sången om den eldröda blomman, 27 nov.
Händelser i Nord, 19 dec.

Beethoven för precis hela slanten
i denna konsert som inleds med
hans Leonore ouverture.

Välkomna julen tillsammans med
hela symfoniorkestern, solister och
barnkör.

Fre 4 dec & lör 5 dec

Soul Chain
Dans • Sharon Eyal/ tanzmainz
Stora scenen 19.00
Ord pris 290 kr
I höstens största dansupplevelse
är ingen människa isolerad. 20
dansare rör sig tätt ihoplänkade
på scenen, men det visar sig att
individens beteende alltid har
påverkan på gruppen. Av Israeliska
stjärnkoreografen Sharon Eyal.

Soul Chain, 4 & 5 dec.
Give It Some Time, 21 nov.

Den lilla, sorgsna ankungen behöver all hjälp den kan få! Norrlandsoperans symfoniorkester spelar den nyskrivna musiken i denna
interaktiva konsert som handlar
om att längta efter tillhörighet
och att hitta sin egen identitet. En
musiksaga för hela familjen av
Jan-Erik Sääf.

Svenska koreografen/filmaren
Gunilla Heilborn och belgiske
dansaren/koreografen Pieter
Ampe möts i en föreställning som
med största sannolikhet kommer
att handla om vänlighet, gamla
målningar, åldrande, känslan av
misslyckande och det omöjliga
begreppet tid.

Höstprogram 2020

En konsert med skillingtryck och
andra traditionella visor från och
om Norrland. Du får lyssna till
starka skildringar av norrländsk
historia med högt och lågt om
vartannat. Naturens orubblighet.
Liv som måste förtjänas. Olyckor,
mord, och kärlek. Traddans i
Studioscenen direkt efter konserten. I samarbete med Umeå
Folkmusikförening.
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På turné

Kultur på turné
Norrlandsoperan är hela Norrlands scenkonsthus med uppdrag att verka för ett rikt
kulturutbud i hela den norra landsänden, 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.

Med projektet Up North stöttar vi den urbana
kulturen här i Norrland med aktiviteter för
barn och unga, stipendier till unga arrangörer
och residensmöjligheter till dansare. Dans i
Västerbotten 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
2020/2021 är Robertsfors.
På den här sidan finns en del av turnéutbudet
hösten 2020. Hela turnéschemat hittar du på
norrlandsoperan.se

Några
höjdpunkter
i länet
Origami
Både Skellefteå och Vilhelmina
bjuds på hisnande akrobatik när
en ensam dansare möter en fraktcontainer som viker och förvandlar
sig likt gigantisk origami av stål.

Mikro Makro

Årets kulturkommun
– Robertsfors

Skolor och förskolor i Vilhelmina,
Lycksele och Skellefteå får följa
med Nomodaco på en resa genom det oändliga så väl som det
mikroskopiska, från den minsta
lilla blomfluga till det gigantiska
himlavalvet.

Säsongen 2020/2021 har Robertsfors utsetts till Årets Kulturkommun i Västerbotten med motiveringen:

Sara Ajnnak

”För ett aktivt och mångårigt kulturstöd
som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud
och en välbesökt årlig kulturvecka”.

Det blir en resa i tid och rum när
Sara Ajnnak besöker Tärnaby, Sorsele, Storuman, Dorotea, Lycksele
och Vilhelmina. Med sin röst och
scennärvaro griper hon tag i lyssnaren och når ända in i själen.

Bakom utnämningen Årets Kulturkommun står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan.
Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna med publika arrangemang, workshops, program för
skola, debatt m.m. tillsammans med lokala företrädare.

Hillevi

Invigningen sker den 12 september med medverkande av
bl.a. Brassensemblen från Norrlandsoperan. Under hösten
erbjuder vi Trio Törn, Out of Urgency, Daniel Lemma och
mycket mer.

Emma Ahlberg Ek och Hilleviensemblen åker på turné till Lycksele,
Dorotea, Storuman, Sorsele och
Vilhelmina med berättarföreställningen om fiolspelkvinnan Hillevi
Öberg från Medelpad som levde

som musiker i en tid då kvinnan i
alla avseenden förväntades stå i
mannens skugga.

(O)synlig(t)
Skolföreställningen (O)synlig(t) är
en banbrytande folkmusik- och
cirkusföreställning som synliggör
mobbning och skapar förståelse för människors olikheter. För
bokade skolklasser i Umeå och
Skellefteå.

Alice!
Supergruppen Alice! för in Alice
Tegnér i samtiden med sång och
musik tillsammans med tecknande
animationer. I höst spelar de för
förbokade skolklasser i Dorotea,
Skellefteå och Umeå.

Hela Havet Stormar
En annorlunda hjältesaga med
dans och teater om det mod som
krävs för att korsa de stora haven.
Visas för skolor i Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina och Umeå.

Daniel Lemma
Daniel Lemma bjuder på ett blandat material med både egna låtar,
tolkningar och Boye-tonsättningar,
i Lycksele, Dorotea, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Robersfors.

Turnéschema: På norrlandsoperan.se hittar du fler turnérande
föreställningar, datum, tider och
biljetter.

Med stöd av
Norrlandsoperan ägs till 60% av
Region Västerbotten och 40% av
Umeå kommun. Vi erhåller bidrag
från Statens Kulturråd. Huvudsponsorer är Västerbottens-Kuriren
& Original tryckeri.

Välkommen till oss
Biljetter & besök är öppet 1 timme innan varje
föreställning startar. På Norrlandsoperan är
garderoben helt kostnadsfri och öppen 1 timme
före och 30 min efter varje föreställning.

Stort tack till alla bidragsgivare,
sponsorer och samarbetspartners.

Hitta hit

Program

Norrlandsoperan
Operaplan 7, Umeå

Fotografer/Illustratörer: Jens
Johnsson, Greta Rönneskog,
Andreas Nilsson, Kalimba, Chrisander Brun, Maasa Sakano, Sandra
Hansson, Lia Jacobi, Andreas
Sander, Håkan Gustafson, Peter
Knutson, Marlene Nilsen, Matti
Tauru, Julien Lambert, Gülsün
Karamustafa, Juan Aixpitarte,
Tida Bradshaw

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

Kontakt
biljetter@norrlandsoperan.se

Öppettider i Vita Kuben:
Vita Kuben är öppen tisdagar och fredagar
mellan 12.00–16.00 samt i samband med alla
föreställningar på Norrlandsoperans scener.
Det går dessutom bra att besöka Vita Kuben
under restaurang Elektras öppettider – då via
restaurangens entré. Obs: öppettiderna gäller
endast under utställningsperioderna.

Generella råd för ett
tryggt besök hos oss
•

Vid minsta förkylningssymtom – stanna
hemma!

•

Håll avstånd med ca 1,5 m i foajé, restaurang, bar och på toaletterna.

•

Var noggrann med handhygienen, tvätta
händerna ofta med tvål och vatten och i
minst 20 sek. Handdesinfektionsmedel
finns utplacerat, använd den gärna.

Ändringar i programmet
Observera att under hösten 2020 kan program
och medverkande komma att ändras med kort
varsel.

