Baserad på sagan
av H.C Andersen

Musik: Miloš Vacek
Libretto: Miroslav Homolka
Svensk översättning: Martin Virin

Kära publik
K

onsten är den plats där vi kan möta oss själva få en djupare
förståelse av vad det är att vara människa. En effekt av den
nedstängning vi alla genomlevt är att ni i publiken berövats
möjligheten att möta scenkonst live.

En civilisation helt utan konst är otänkbar – det är det som skiljer oss
från djuren – så vad händer i förlängningen med ett samhälle där
konsten förnekas sitt utrymme? I diktaturer tvingas konstnärer alltid
att förhålla sig till vad makten anser vara gångbart. Något upphovspersonerna bakom Kejsarens nya kläder fick lära sig allt om. Men
precis som pandemier så har diktaturer ett slut. Båda två kan och
kommer att poppa upp med jämna mellanrum men kan bekämpas med vaccin och konst.
Därför känns det otroligt bra att med sagans och humanismens hjälp äntligen kunna öppna
dörrarna till salongen på vid gavel och erbjuda alla en dos vaccinerande konstupplevelse.
Snart börjar föreställningen och då kommer Hovmästarinnan att informera er om allt som
är viktigt att veta i detta Kejsar Maximilians fåfängliga rike. Ni kommer få lära er hälsningsfraser och inte minst den kejserliga nationalhymnen, som vi ska sjunga tillsammans.
Varmt välkomna!
Dan Turdén, operachef

Handling
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Under första akten får vi träffa Kejsaren
Maximilian som är missnöjd med sina
kläder. Detta duger icke när mode är
det viktigaste som finns! Det är dessutom
mycket mödosamt att regera särskilt när
flera i hovet, Stryktäck och Snofsing till
exempel, är odugliga! Men när Kejsaren
får veta att skräddarmästare Kråskrage
ska komma till slottet med sin expertis
inom mode och konfektionsfrågor, blir han
upprymd och fylls av nya, mäktiga idéer!
Prinsessan Culifinda vill samtidigt gifta sig.
Men eftersom ingen av alla friare ännu
lyckats med att knyta en Fåfänglig rosett
har de fått kasta sig i vallgraven. Mode
framför allt!
Kammarjungfrun Alena bekänner för
Culifinda att hon är kär i en ung man som
hon mött en endaste gång. När de två
vandrarna Jan och Barnabas lyckats ta sig
in i palatset känner Alena igen Jan som
just den mannen, medan hovmästarinnan
förutsätter att Barnabas är den väntade
skräddarmästaren Kråskrage…
Kejsaren ber att den gästande ”Kråskrage” ska visa upp de nya kläderna. Barnabas förklarar att de är alltför speciella!
Och dessutom – endast den som är klok
kan se dem. Kejsaren uppmanas istället
prova kläderna som sägs hänga övertäckta på en provdocka, så kan ju han,
den kloke Kejsaren, enkelt avgöra vem i
hovet som hör hemma bland de upplysta,
modemedvetna – och de dumma kan sorteras bort på fläcken! Samtidigt meddelar
Culifinda inför alla att hon vill gifta sig
med Jan! Varför ska allt bara handla om
kläder?
Kejsaren tilltalas verkligen av att kunna
skilja dumma från kloka, och i synnerhet
skilja ut de kloka som kan lägga hinder för

hans ambition att stärka sin egen makt.
Han meddelar sin plan att följande dag
uppträda i sina nya kläder inför folket i
staden.
Jan och Barnabas förundras över hur
lättlurade alla är, och Kejsaren tvingas
förfärat i sin ensamhet konstatera att han
inte själv kan se kläderna på provdockan!
Måtte folket inte få reda på detta! Tur att
han har sin krona och kan utöva makten
ändå.
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På värdshuset i staden förbereder
man nu för kejsarens stadsbesök.
Kejsarens hovmästarinna är på plats
och kontrollerar med de anlitade bågskyttarna att de som överenskommet, lovar att
skjuta om någon upprorsmakare upptäcks
bland folket. Många vill fira att kejsaren
ska visa sina nya kläder och bågskyttarnas
befälhavare understryker att det endast
är de kloka som kommer att kunna se
dem.
Kejsaren gör entré under allmän förundran och förvirrat mummel. Ett barn utropar till slut Men han har ju inga kläder på
sig! vilket får hela folket att börja skratta
och våga hålla med. Till slut blir kejsaren tvungen att konstatera att han blivit
grundlurad och flyr bestört från skratt och
gliringar. Den enda som ställer sig på hans
sida är Culifinda.
Alena och Jan hittar varandra i folksamlingen och Hovmästarinnan försonas med
folket. Barnabas bestämmer sig för att
ropa in Kejsaren igen. Kejsaren får nya
kläder av folket och de bestämmer sig för
att börja om tillsammans igen, Kejsaren
får en ny chans.
Alla enas kring att viktigast är vem som
finns i kläderna.

Fåfängan härskar med
senaste modet

K

ejsarens nya kläder, operan baserad på HC Andersens saga om fåfänga, självbedrägeri och lögn, blir i regissören Natalie Ringlers familjeföreställning en berättelse
om kläder och mode men också om rädsla och osäkerhet. Vad är mode om inte en
fantasi? Kläder och mode är drömmar om vad man skulle kunna vara, en bättre snyggare
och modigare version av en själv, säger Natalie Ringler. Kläder och mode ger löften om att
vi kan förändra oss men kan man leva upp till det kläderna påstår?

Kejserliga diktat
Kejsare Maximilian av Fåfängligheten
dominerar sitt hov och det är kläder som
bestämmer livet. Han är en härskare som
håller sitt folk kort och har beordrat sin
Hovmästarinna att se till att alla, ja även
publiken, har kläder som sitter ordentligt.
Natalie berättar: Hovet är en plats där
kläderna bestämmer vem du är – men inte
den du verkligen är. Det är en värld av
osäkra människor som inte ens vågar tala
om vad de ser. Om de inte ser det kejsaren
säger att de ska se, då har de fel. Då är det
lätt att känna sig dum och osäker och för
att passa in är det bäst att låtsas.
Som ofta är fallet upprätthålls makten
från två håll, både från ledaren och de
underlydande. Det kan kännas tryggt att
det finns någon som vet hur det ska vara,
i det här fallet med klädmodet och smaken. Men det är en makt som består av
lydnad, inte lojalitet. Härskar man med
skräck försöker alla lura en, som kejsarens
två intrigerande ministrar, Alfred Snofsing
och Benedikt Stryktäck.

Hovet och världen utanför
I hovets värld finns kejsarens dotter,
prinsessan Culifinda, som är trött på att
pappan bara bryr sig om kläder och inte
om henne. Det enda hon vill är att gifta
sig – eller snarare att pappa ska se henne
för den hon är. Kammarjungfrun Alena
är förälskad i Jan. Han är från en helt

annan värld utanför slottet. Med risk för
livet följer den lika förälskade Jan efter
Alena till hennes arbetsplats. På slottet
blir Jan och hans vän Barabas av misstag
tagna för ett skräddarteam som ska sy nya
kläder till kejsaren.

Lättlurad fåfänglighet
I en värld fylld av prålsjuka och inbilskhet
blir det ganska enkelt för de båda vännerna att påstå att de erbjuder det senaste
modet; ett plagg som endast kloka och
begåvade människor kan se, personer som
passar vid hovet. Till sin fasa ser kejsaren
själv inte tyget men låtsas att han gör det
för att undvika att framstå som dum. Han
har ju makten att bestämma över vad
andra ser. Han luras därmed vara än mer
enfaldig, liksom hela hovet som förstås
berömmer det osynliga klädesplagget.
Men även i kejsar Maximilians imperium
finns det förnuftiga människor som inte
låter sig luras, framför allt barnen som
är de första att skratta åt den halvnakna
kejsaren.
Kejsarens nya kläder berättar att alla som
ser att något är fel måste våga säga till
om det. Natalie Ringler konstaterar: En
människa måste söka trygghet i sig själv
och inte bara följa strömmen, det gäller
kläder och mode – och annat. I en tid
besatt av perfektion är, trots allt, det som
inte är fulländat också ganska vackert.

Hans Christian
Andersen

H

ans Christian Andersen (1805-1875) är Danmarks, kanske världens, störste sagoberättare. Han gav oss sagor som Prinsessan på ärten, Den lilla sjöjungfrun, Den fula
ankungen, Snödrottningen och många fler. Kejsarens nya kläder publicerades 1837
och hamnade i Andersens första sagosamling Eventyr fortalte för Børn, skrivna 1835-1942.
Några år senare strök han ”för Børn”.

Eländig barndom
HC Andersen föddes i Odense i Danmark,
son till en fattig skomakare och en tvätterska. Hans barndom var inte lätt och han
saknade kamrater. Teatern var hans stora
dröm och han spelade pjäser med dockor
för sig själv. Andersen, som mobbades av
både jämnåriga och vuxna under skoltiden, var lång och klumpig och inte särskilt
socialt kompetent. Detta kom att prägla
hela hans liv.

Det godas seger
Även om Andersen anses vara den förste
författaren som skrev direkt för barn betonade han att hans berättelser lika mycket
vänder sig till vuxna. Utan att moralisera
behandlar han viktiga existentiella frågor
som angår alla människor oavsett ålder,
etnicitet och religion. Hans stil präglas av
genial fantasi, vemod, humor, enkelhet
och åskådlighet liksom en oförtröttlig tro
på det godas seger.

Barnet i sagorna
HC Andersen kom att förändra sagogenren. I sina sagor är han jämlikt inkännande
med barnen, vilket är lärorikt för vuxna.
På 1830-talet respekterade man inte
barns integritet, känsloliv och fantasi.
Barn skulle inte göra sig viktiga eller vara

kritiska. Idag gäller det motsatta; barn
ska utveckla sin fantasi och vara kritiska
till vad de läser, ser och hör. I Kejsarens
nya kläder låter han ett barn säga som det
verkligen är när de vuxna, av rädsla för
att bli tagna som obegåvade och dumma,
anpassar sig till en lögn.
HC Andersen var redan under sin livstid
Danmarks mest lästa författare. Han
älskade sin berömmelse som blev en slags
upprättelse för hans eländiga barndom.
Han tog sig bort från fattigdom och utanförskap till världsberömmelse genom
att i sina sagor ge barndomen ett värde.
Sagorna är idag översatta till 150 språk.

Ett upprop till alla
barn – de vuxna
behöver din hjälp!

D

u som är barn har en superkraft. En kraft som verkar kunna växa bort när man blir
äldre. Den superkraften är att säga som det är. Till exempel, om någon är orättvis
mot någon annan så känner du det i hjärtat. Om någon beter sig underligt, så frågar
du varför. Eller om en kejsare går runt utan kläder… ja, då skulle du säga till honom att klä
på sig, eller hur?
Det är dock inte säkert att en vuxen skulle
säga till på samma sätt. De kan vara
rädda att säga sådana saker, att säga som
det är. Det finns massa anledningar till
det.  
Kanske är de osäkra på sig själva, eller har
huvudet fullt av tråkiga vuxna saker som
pengar eller att åka på konferens. Eller så
tänker de att de är annorlunda än någon
annan. De här anledningarna sätter ofta
käppar i hjulet för vuxna.
Istället för att tänka på det de faktiskt ser
framför sig, tänker de istället på flera saker samtidigt och då kan verkligheten bli
ihopblandad med andra saker och inte
alls verka lika tydlig.

På något sätt har det blivit så här komplicerat och jobbigt för vuxna. Men när man
tänker på hur många saker de ska tänka
på är det inte så konstigt att de glömt bort
hur det är att vara barn. För det är en
häftig grej – att vara barn och ha den här
superkraften som du har.
Faktiskt är jättemånga vuxna avundsjuka
på ditt sätt att tänka och du skulle kunna
hjälpa dem att komma ihåg att de också hade den här superkraften när de
var lite mindre.
Kanske finns den till och med kvar inom
dem, då kan du hjälpa dem att hitta
den. Fortsätt säga vad du ser. Säg det
snällt. Vuxna behöver dig.

Satirisk saga med
melodisk musik – blev
förbjuden opera

M

iloš Vacek (1928 - 2012) var en tjeckisk kompositör, dirigent, organist och körledare
som studerat orgel och komposition i Prag. Hans musikkatalog innehåller baletter,
musikaler, operor, sångspel, kantater, och körstycken men också mängder med
film-, tv-musik samt populärmusik av den högre skolan. Dirigenten Ville Matvejeff som är
musikaliskt ansvarig för Kejsarens nya kläder berättar om Miloš Vaceks musik:
”Miloš Vaceks musikstil utgår från det bästa i den tjeckiska nationalmusiken i den tradition
som Bedrich Smetana och Antonín Dvořák öppnade för världens öron; västerländsk symfonisk musik med influenser av folkmusik från Böhmen-Mähren. Vaceks melodier är varma,

rytmiska och fulla av förtrollande lyriska
ögonblick. Han lyckas fånga magin i situationer och känslor och uttrycka dem med
melodisk innerlighet - och med stor humor.
I Kejsarens nya kläder hörs cabaretmusik
och den berömda tjeckisk polkan och för
rollgestalterna, som i sin lustighet ändå
alltid är älskansvärda, har han hittat koloraturer för prinsessan Culifinda, kärnfulla
strofer för den kavata Värdhusvärdinnan
och svepande melodier för de två älskande.”
Det var 1962 som Miloš Vacek och librettisten Miroslav Homolka skapade den
muntra och satiriska operan baserad på
HC Andersens saga. Men operan blev
förbjuden i det dåvarande Tjeckoslovakien där kommunistpartiet styrde efter
sovjetisk modell; all opposition överva-

kades och/eller fängslades. Den statliga
censuren tolkade den ironiska sagan som
ett förlöjligande angrepp på och spydig
drift av landets ledarskap - något som var
totalt oacceptabelt. Idag är det svårt att
förstå att en sagoopera kunde bli förbjuden. Bortsett från att man möjligen inte
ska gå naken på gatan så får offentliga
personer och alla sorters företeelser i ett
demokratisk samhället tåla att man driver
med dem.
Det tog drygt 50 år innan man plockade
fram Miloš Vaceks Kejsarens nya kläder
ur arkiven. I oktober 2013 uruppfördes
operan på Komische Oper i Berlin – och
nu hösten 2021 har Kejsarens nya kläder
skandinavienpremiär här på Norrlandsoperan.

Biografier
Natalie Ringler – regi

Roger Lybeck
– koreografi
Roger Lybeck arbetar på landets stora teatrar; Dramaten,
Kungliga Operan, Stockholms
Stadsteater, GöteborgsOperan,
Malmö Opera och Riksteatern.
Han har gjort koreografi till verk
som West Side Story, Jesus Christ
Superstar, Les Miserables och
Cabaret samt regisserat Rent
och Avenue Q. Roger började sin
bana som dansare, var medlem
av dansgruppen Bizazz och medstartade Modern jazzdans-ensemble. Dessutom har han
jobbat med tv-produktioner som
Idol, TV4, Grammisgalan, SVT
och Rockbjörnen.

Natalie Ringler har studerat teaterregi vid Teaterhögskolan i Krakow, Polen och Dramatiska Institutet i Stockholm.
2021 erhöll hon Svenska Dagbladets teaterpris Thalia
för regin av Irakisk Kristus och Är det krig än? på Teater
Galeasen i Stockholm. Där har hon tidigare bland annat
regisserat Flyktdjur 2016 och den uppmärksammade
Vår klass 2013. Av andra uppsättningar kan nämnas Två
fattiga rumäner som talar polska på Folkteatern i Göteborg, Limpan på Teater Brunnsgatan och Nomnomnom på
Dramaten.

Lars Östbergh – scenografi
& ljusdesign
Lars Östbergh inledde sin bana på Norrlandsoperan
där han gjort ett 30-tal produktioner. Till idag har han
svarat för scenografi och ljusdesign till närmare 300
produktioner inom teater, opera och musikal. Sedan
2011 är han chefsscenograf på Stockholms Stadsteater men gästar ständigt Kungliga Operan, Dramaten,
Göteborgsoperan m fl. Utomlands har Lars gästat bl.a.
operorna i Helsingfors, Köpenhamn, Rom och Kapstaden samt Nationalteatern och Det Norske teater i Oslo.
1986 var Lars den första att få Umeås Kulturpris Guldäpplet. 2020 tilldelades han Konungens medalj för
sina insatser inom svensk teaterkonst.

Annsofi Nyberg – kostymdesign

Annsofi Nyberg är uppvuxen i Umeå och har varit knuten till Norrlandsoperan sedan 1978.
Utöver ett stort antal produktioner här, har hon återkommande uppdrag på Sveriges alla
större teater- och operascener som Göteborgsoperan, Dramaten, MalmöOpera och Stockholm Stadsteater. Drygt 150 produktioner har det hittills blivit, inom både opera, teater,
dans och musikal – i huvudsak som kostymtecknare men även som scenograf. Bland de
största succéerna kan nämnas Björn Ulvaeus Mamma Mia the party i Stockholm, London
och Göteborg, Sweeny Todd på bl. a Helsingforsoperan, Billy Elliot i Malmö och Stockholm,
Blanche och Marie på Norrlandsoperan och bland de mer udda uppdragen – divertisimangen på Nobelfestens 100 års jubileum. Annsofi har även arbetat i Norge, Finland, Vietnam,
Sydafrika och England.

Angelica Ekeberg – maskdesigner
Hon är utbildad mask- och perukmakare vid Stockholms Dramatiska högskola och har arbetat i en stor mängd föreställningar inom teater, opera
och film. På Norrlandsoperan har hon gjort maskdesign för bland annat
höstens Macbeth, dessförinnan Kärlek och politik, Faust och Den listiga lilla
räven. Hon har även arbetat i ett flertal uppsättningar på Uppsala stadsteater, Romateatern och med Robert Gustafssons 25-årsjubileumsshow.
Angelica har även tillverkat peruker till ett flertal filmer o serier som kommande Den osannolike mördaren på Netflix och Lust på HBO.

Ville Matvejeff – dirigent
Ville Matvejeff, finländsk dirigent utbildad vid Sibelius-akademin. Sedan 2019 är han konstnärlig ledare
för Savonlinna Opera Festival, sedan 2014 förste
gästdirigent och musikalisk rådgivare för Kroatiska
nationalteatern samt chefdirigent för Jyväskyla Sinfonia samt gästar orkestrar och operahus över hela
världen. Han tillträder säsongen 2022/23 som förste
gästdirigent och programansvarig för Norrlandsoperans Symfoniorkester som han tidigare lett i operan
Kärlek och politik och i en rad konserter.

Ruut Kiiski – 2:e dirigent
Ruut Kiiski, finländsk dirigent som studerat dirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt
kördirigering och kyrkomusik vid Sibelius-akademin i
Helsingfors. Hon arbetar med ledande orkestrar som
Radions symfoniorkester Finland, Åbo Stadsorkester,
Jyväskylä Sinfonia, Malmös och Helsingborgs symfoniorkestrar och Orchestre national des Pays de la
Loire. Ruut Kiiski är konstnärlig ledare för Tamperes
filharmoniska kör och kammarorkestern Camerata
Vihti som hon själv grundade 2011.

Lotta Kuisma
– barnkormästare

Lotta Kuisma bor i Umeå
och tog sin magisterexamen i musikpedagogik vid
Musikhögskolan i Göteborg
1995. Sedan dess har hon
arbetat med barnkör och
sång i kombination med
undervisning. 2011 startade
Peter Kajlinger – Kejsaren
Lotta Norrlandsoperans
barnkör och har sedan dess
Peter Kajlinger, baryton, stod på operascenen redan som
varit barnkormästare med
barn. Efter studier på Operahögskolan i Stockholm var
ansvar för körens vokala
1996-2006 anställd på Staatsoper Stuttgart. På hans rollre- utveckling och konstnärliga
pertoar finns bl a Papageno, Leporello, Amonasro, Scarpia kvalitet.
och Rigoletto. I Sverige har han bl a gästat Kungliga Operan, GöteborgsOperan, Malmö Opera, Wermland Opera
och Opera på Skäret. På Norrlandsoperan har han tidigare
sjungit Monterone i Rigoletto 2015 och medverkat i uruppförandet av Unander-Scharins The elephant man 2012.

Anders Lundström – Kråskrage
Sedan 1977 har han sjungit i körsammanhang och i solistroller
på Norrlandsoperan. Efter sin utbildning vid Musikhögskolan i
Piteå samt Operahögskolan i Stockholm fortsatte han arbeta
som solist på frilandsbasis vid de flesta större scener i Sverige och
utomlands. Hösten 2021 gestaltade han Kung Duncan/Macbeth
här på Norrlandsoperan. Anders har haft förmånen att arbeta
med dirigenter som bland andra, Sir George Solti, Piere Boulez
och Esa-Pekka Salonen. Han tog en Masterexamen i dirigering
2016 och har sedan 2017 varit Norrlandsoperans kormästare. I
denna föreställning ingår han också i körensemblen.

Linnea Törnqvist – Culifinda
Linnéa växte upp i Norrköping och medverkade som tolvåring vid flera uppsättningar på Östgötateatern. Efter musikgymnasium i hemstaden studerade hon vidare, bland annat vid operastudio 67 och
kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under studietiden har Linnéa sjungit roller som Zerlina/Don
Giovanni och Papagena/Trollflöjten. I vår erhåller Linnéa kandidatexamen vid institutionen för
opera på Stockholms konstnärliga högskola.

Susanna Levonen – Hovmästarinnan
Susanna är född i Tammerfors och utbildad i Sverige och
Finland. Hon är prisad för sina starka rollporträtt och
nominerades till Årets sångerska av Opernwelt 2011 för
Sieglinde/Valkyrian på Wermland Opera. Susanna är fast
anställd vid Norrlandsoperan och här har hon tolkat roller
som Marie/Wozzeck, Marie Curie/Blanche och Marie, Chrysothemis/ Elektra, Lady Macbeth/Macbeth och många fler.
Hon har även turnerat med en egen Kurt Weill föreställning och med argentinsk tango. På andra scener i Sverige
och Europa har hon gjort roller som Salome, Senta/Flygande Holländaren, Amneris/Aida och Amelia/Maskeradbalen. Susanna har även en bred konsertrepertoar och har
sjungit med Symfoniorkestrar i Sverige, Norge, Österrike,
Tyskland och Sydamerika.

Elsa Ridderstedt – Alena
Tidigare under hösten sågs Elsa som Dama di Lady Macbeth här på Norrlandsoperan,
dessförinnan som Giovanna d’Arco/Kärlek och politik. Elsa är utbildad vid Operastudio
67 och Operahögskolan i Stockholm där hon tog examen 2016. Hon har gjort roller
som Donna Elvira/Don Giovanni, Mimì/La Bohème, Marzelline/Fidelio, Susanna/Figaros Bröllop samt Blomsterflicka/Parsifal på Kungliga Operan. Elsa gestaltade också
Madame Firmin i den svenska uppsättningen av The Phantom of the Opera på Cirkus i
Stockholm.

Tapani Plathan – Barnabas
Tapani Plathan, finländsk bas utbildad vid Sibelius-akademin i Helsingfors. Han gästar operahus som Finlands nationalopera, Komische Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Kroatiska nationalteatern, operahusen i Metz och Graz
samt festspelen i Helsingfors och Savonlinna. 2014-2015
tillhörde han solistensemblen vid Landestheater Coburg och
2015-2016 var han solist vid Saarländische Staatstheater. På
Norrlandsoperan har han tidigare medverkat i Kärlek och
politik, senast sjöng han Banco i Macbeth.

Conny Thimander – Jan
Conny Thimander, tenor, utbildad vid Operahögskolan i
Stockholm. Han har gästat Kungliga Operan, Deutsche
Oper am Rhein, Theater Bonn, Baden-Baden Festspielhaus,
Den Jyske Opera, Piccolo Regio Torino, Piteå kammaropera,
Göteborgsoperan, Drottningholms Slottsteater, Vadstena-Akademien, Folkoperan och Confidencen. Säsongen
2021/22 sjunger han bland annat också Francis Flute/En
midsommarnattsdröm på Malmö Opera och Vaktmästaren i
Sjostakovitjs Näsan på Det Kongelige Teater i Köpenhamn.

Linus Flogell
– Strycktäck
Linus Flogell, baryton, är
utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och Operahögskolan i Stockholm. De
senaste säsongerna har
han sjungit titelrollen i Don
Giovanni för StrömstadOperan, Learcos/Amasonernas Drottning för Den
Andra Operan, hunden
Sammeli/Den långa långa
resan på Kungliga Operan
och Mandarinen i Folkoperans Turandot. Linus
är sedan 2009 medlem i
Operaimprovisatörerna.
På Norrlandsoperan har
han tidigare medverkat i
Kärlek och politik, senast
sjöng han Macbeths adjutant i Macbeth.

Marcus Bartoletti – Snofsing
Marcus Bartoletti går masterprogrammet i opera på Högskolan för Scen och musik vid Göteborgs universitet. Han har
tidigare studerat på Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola för Lena Hellström-Färnlöf. Rollen som Snofsig i
operan Kejsarens nya kläder är hans första framträdande här
på Norrlandsoperan.

Vilma Skäryd – Värdshusvärdinnnan
Vilma har läst Estetiska programmet i Bollnäs, klassisk sång på Bollnäs
Folkhögskola och Operastudion Kapellsberg på Härnösands Folkhögskola. Nu studerar hon vid institutionen för opera på Stockholms konstnärliga
högskola. Hon har tidigare tolkat rollen som Marcellina/Figaros Bröllop på Loses
Finnskogsteater och Dala-Floda Operafest samt medverkat i barnoperan Rödluvan och Vargen i samarbete med Hälsingeoperan. Förutom rollen som värdshusvärdinnan i denna föreställning ingår Vilma också i körensemblen.

Tilde Rödland – Cover till Cullifinda & Alena
Den gotländska sopranen Tilde Rödland började sin musikaliska bana med att sjunga i kör,
spela viola och medverka i musikaler. Efter gymnasiet flyttade hon till Stockholm och började
utbilda sig till sångerska på Smi, lilla akademien och Birkagårdens folkhögskola. Nu studerar
hon vid institutionen för opera på Stockholms konstnärliga högskola. Där har hon bl.a. jobbat
med roller som Eurydike/Orfeus och Eurydike , Frasquita/Carmen och Gilda/Rigoletto. Tilde
ingår också i körensemblen i denna föreställning.

Körensemblen
Tilde Rödland, Vilma Skäryd, Anders Lundström,
Hans Erik Carlsborg, Veronica Janunger, Stefan
Lidström, Gustaf Bergendahl, Erik Stillesjö, Kristina
Sturk, Malin Söderlund.

Norrlandsoperans barnkör
Alfred Pleje, Clara B Pleje, Clara Silverlöv, Cornelia Flod, Ellen Axelsson, Ellen Pennlert, Greta Sundbaum, Gustaf Sturk
Steinwall, Hanna Borssén, Herbert Sturk Steinwall, Ingrid
Nilsson Jämtgård, Luna Niemi Garcia, Maja Sklodowska,
Malva Sagerfors, Maria Niemi Garcia, Mia Boily, Nora Columbus, Petra Åström, Rune Lotare, Smilla Nyström, Tilde
Emilsson, Tor Almqvist, Tove Turkka, Vera Landmer.

Norrlandsoperans symfoniorkester
Violin 1: Liisi Nuora-Kapanen, Matias Malmqvist,
Nicole Ladenthin, Per-Erik Andersson, Clara
Bjerhag, Erik Wallin, EvaBritt Molander, Clara
Lindström/Andreas Olsson.
Violin 2: Pontus Björk, Kersti Wilhelmsson, Filip
Gloria, Olivia Lundberg, Mikhail Zatin, Victoria
Lindström, Lina Samuelsson.
Viola: Malgorzata Blaszczyk, Ester Forsberg,
Karin Petersdotter Eriksson, Åsa Hjelm, Dusica
Cvijanovic.

Flöjt: Pepita del Rio, Ebba Wallén.
Oboe: Johannes Ögren, Yui Ito.
Klarinett: Bengt Sandström, Jonas Olsson
Hakelind.
Fagott: Maria Hellström, Gillian Horn.
Valthorn: Orvar Johansson, Anders Kjellberg,
Seunghun Kim, Yerang Ko.
Trumpet: Malin Silbo Ohlsson, Andreas Karlsson
Walleng, Axel Andersson.

Cello: Bekhbat Tsagaanchuluun, Frida
Bromander, Kerstin Isaksson, Kristina
Tereschatov, Karin Bjurman.

Trombon: Peter Nygren, Daniel Hedin, Mathias
Petersson.

Kontrabas: Jan-Emil Kuisma, Charlotte
Petersson, Josefin Landmér.

Pukor: Andreas Nyström.

Tuba: Linus Mattsson.
Slagverk: Mats Lindström, Per
Mikaelsson.
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