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Tid för nya  
föreställningar

Det senaste året har varit tufft för oss alla på så många sätt 
– vi har saknat vänner, familj, inspirerande möten med nya 
människor och kulturupplevelser – allt det som berikar våra liv. 

Några av oss har under senaste året även förlorat nära och 
kära och då kan kulturen och konsten fungera som en viktig 
del i ett sorgearbete och en läkande process. För konsten och 
kulturen är ju allas vår identitet. Allas vår kärna. Den för oss 
samman och definierar oss som människor och den finns precis 
överallt – alltifrån den osynliga musiken till den färgrikt visu-
ella scenproduktionen. 

Men konsten och kulturen finns ju även i det vi äter, det vi 
doftar och det vi rör vid. Allt är en del av konsten och kultu-
rens underbara universum. Ett universum som ibland kan vara 
lustfyllt och energigivande. Ibland utmanande och tankeväck-
ande – precis som livet. 

Så när vi nu äntligen kan hälsa dig välkommen tillbaka till 
Norrlandsoperan så gör vi det med en massa konst och kultur 
– en härlig scenkonst som berikar, nyanserar, sätter ljus på vår 
samtid, breddar vår världsbild och fördjupar upplevelsen av 
att vara människa – det blir bl a två nya operaproduktioner, 
utmanande och nyskapande dans, fantastiska orkesterkonser-
ter med vår 30-års jubilerande symfoniorkester, nutida konst 
och performancefestivalen Re-Think och så en massa spän-
nande konserter inom olika genrer både på Norrlandsoperan 
och på turné i regionen. 

Varmt välkommen till Norrlandsoperan!

Erik Mikael Karlsson
Verkställande direktör





Augusti–September

Fre 13– lör 14 aug

of itself : in itself
Dans • Marit Shirin Carolasdotter • 
Humans & Soil • Urpremiär! • Black 
Box fre 19.00 & lör 15.00 • Ord pris 
210 kr

Ett eko från svunna tider som väver 
samman våra förfäders kunska-
per med vår egna längtan till vårt 
ursprung. I samarbete mellan 
svenskar, samer och Ainufolket 
från norra Japan. 

Fre 3– sön 5 sep

Re–Think 
Performancefestival
Meditativa och svindlande upple-
velser, nya perspektiv, festivalpirr, 
överraskande händelser och instal-
lationer runt om i Umeå, fysiskt 
och digitalt, men också angelägna 
samtal om brännheta ämnen. 
Re-Think är en inbjudan att tänka 
om och tänka nytt.

På programmet finns poetisk 
luftakrobatik, 70 km brinnande 
bomullstråd, dans genom VR- 
glasögon, duett med drönare, 
minneslabb, ljudvandring bland 
hackspettar, kampsångskaraoke 
och mycket mer! Hela programmet 
och biljetter på norrlandsoperan.se

Tor 3 sep–lör 23 sep

Hybrid bird
Konst i Vita kuben • Fri entré

I en del köpcenter och större hotell 
kan man ibland höra inspelad 
fågelsång –  konstnären Jan Car-
leklev tar det hela ett steg till när 
han konstruerar artificiella hack-
spettar av den utrotningshotade 
arten Vitryggig hackspett.

Fre 3 sep – lör 23 okt

Föränderligheter 
Konst i Vita kuben • Fri entré

Ida Rödéns arbete utgår ofta från 
en fråga. Det handlar om föränd-
ringens natur, människors tillkorta-
kommanden, kanske längtan efter 
att bli någon annan. Utställningen 
kan ses på utsidan av Vita kuben.

Tor 2 sep

Säsongsöppning 
Jubileumskonsert
Norrlandsoperans symfoniorkester 
• Patrik Ringborg, dirigent • Kon-
sertsalen 19.00 • Ord pris 290 kr

Marie Samuelssons Läten för ny tid 
är purfärska tongångar och särskilt 
komponerad för symfoniorkesterns 
30-årsfirande. Denna jubileums-
ouvertyr inramar tillsammans med 
Wagner, höstens öppning i Konsert-
salen. Programmet ger också Tjaj-
kovskijs femte symfoni och Nilssons 
Cellokonsert där Amalie Stalheim 
gästar som solist. Patrik Ringborg 
på pulten och sopran Åsa Jäger är 
också vår konferencier.

Tor 9 sep

Colafelice tolkar 
Beethoven 
Konsert • Norrlandsoperans symfo-
niorkester • Giordano Bellincampi, 
dirigent  • Konsertsalen 19.00 • Ord 
pris 290 kr

När den italienske dirigenten 
Giordano Bellincampi gästar 
Norrlandsoperans symfoniorkester 
så tar han med sig sin favoritsolist 
som sällskap på scenen – det unga, 
italienska stjärnskottet Leonardo 
Colafelice. 

Lör 11 sep

Keep it safe
Familj • Dans • ReAct! • Operaplan 
13.00 & 15.00 • Ord pris 80 kr

Publiken samlas och spänningen 
stiger. Alla är här för att ha kul, alla 
är engagerade i en unik upplevelse. 
Ingen är ensam. Keep it safe är en 
interaktiv föreställning där vi leker 
med rörelsen och flödet av folk-
mängder och utforskar relationen 
mellan artisten och publiken.

Ons 15 sep

Hope Hunt and 
the Ascension into 
Lazarus
Dans • Oona Doherty • Black Box 
19.00 • Ord pris 210 kr

Dansaren Sandrine ”Mufasa” 
Lescourant kanaliserar aggres-
sion, humor, glädje och förtvivlan 
i snabba sekvenser. Hope Hunt 
and the Ascension into Lazarus är 
en föreställning som demonterar 
stereotyper och finner skönhet 
i periferin. Publiksamtal efter 
föreställningen.

Sön 19 sep

Ale Möller & 
Norrbotten Big Band
Konsert • Black Box  
19.00 • Ord pris 150 kr

Att påstå att folkmusikern och 
multiinstrumentalisten Ale Möller 
är en unik och inspirerande profil 
i svenskt musikliv är ett understa-
tement. Här med Norrbotten Big 
Band i ett musikaliskt möte där 
bokstavligen allt kan hända!

Pe
rf

or
m

a
nc

ef
es

ti
va

l i
 U

m
eå

 

3–5
september

C
la

ir
e 

U
rb

a
in

e 
Fo

to
:O

liv
ie

r H
er

on

Performancefestival  
& tankesmedja 

Burn Time / André Uerba

Yasuke / Smail Kanoute

Alone Together / Robin Jonsson

Flying Data / Nina Kov

Memory Lab / Rani Nair

Cie Retouramont / Claire Urbaine

Förvandlingen eller den mekaniska fågeln / Jan Carleklev

So Sweet / Andre Uerba

Ljudinstallation / Yared Cederlund

Fyra korta konstfilmer / Ana Prvački

Konst på Klacken / Alex Rosa

Yingmei / Yingmei Duan

The Art of Protesting / Olga Tsvetkova

My body as a medium / Olga Tsvetkova

Indigenous bodily rights in choreography / Marit Shirin

Blockchain för kulturskapare / Nina Kov

Re-Start för kulturen 

Hela programmet  
på norrlandsoperan.se
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September–Oktober

Lör 25 sep

Macbeth
Opera • Premiär 1 • 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 musikdra-
matiska verk. 

Tis 28 sep & ons 29 sep

BLY
Opera • Black Box, tis 19.00, ons 
14.00 • Ord pris 180 kr 

En mamma, en pappa och två 
barn. En främmande kvinna. Men 
också ett mytologiskt Kärlekens 
väsen. I Piteå Kammaroperas BLY 
förändrar passionen allt och ur den 
högsta glädjen tonar fasans skri 
in i en berättelse där barnen är de 
mest klarögda.

Ons 29 sep

Macbeth
Opera • Premiär 2 •  
Stora scenen 19.00 •  
Ord pris 550 kr  

Fre 1 & lör 2 okt

The Sea Within
Dans • Voetvolk/Lisbeth Gruwez 
& Maarten Van Cauwenberghe • 
Black Box, fre 18.30 & lör 15.00 • 
Ord pris 210 kr 

Som virvlande lava dansar tio kvin-
nor i ett dynamiskt måleri. Skarpt 
och intensivt i en ny modern ritual 
där ”vi-et” omfamnar ”jag-et” och 
dansarna upplöses i ett storslaget, 
pustande landskap.

Fre 1 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen  
19.00 • Ord pris 550 kr 

Sön 3 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen 15.00 •
Ord pris 550 kr 

Tis 5 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen 
19.00 • Ord pris 550 kr 

Tor 7 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen  
19.00 • Ord pris 550 kr 

Lör 9 okt *

Macbeth
Opera • Stora scenen 
15.00 • Ord pris 550 kr •  
* Föreställningen syntolkas

Sön 10 okt

Höstkonsert
Umeå Musiksällskap • Konsertsalen 
18.00 • Ord pris 200 kr 

Sön 10 okt

Skapa Dans
Koreografitävling • Black Box 
15.00 • Fri entré

Se verk av morgondagens Väs-
terbottniska unga koreografer 
i den regionala deltävlingen av 
Skapa Dans. Tävlar gör ungdomar i 
åldern 14-22 år från hela länet.

Tor 14 okt

Jubileumsquiz med 
Avatarkvartetten
Konsert & Quiz • Bistron Elektra 
19.00 • Ord pris 180 kr

Avatarkvartetten ordnar quiz 
för att fira Symfoniorkesterns 
jubileumsår. Det blir en musikalisk 
kavalkad av klassiska pärlor och 
verk som spelats på Norrlandso-
peran genom 30 år. Biljettsläpp i 
september.

Fre 15 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen 
19.00 • Ord pris 550 kr 

Sön 17 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen  
15.00 • Ord pris 550 kr 

Tis 19 okt

Re-take New Sweden
Konsert • Norrbotten NEO • Kon-
sertsalen 19.00 •Ord pris 290 kr

Norrbotten NEO, en unik ensemble 
som med känslig radar ständigt 
utforskar den musikaliska samti-
den. ”Re-take New Sweden” är en 
parafras på ”New Sweden”. Nu 
med ett program med komposi-
tioner av idel svenska kvinnliga 
tonsättare.

Ons 20 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen  
19.00 • Ord pris 550 kr 

Tor  21 okt

Jubileumsquiz med 
Avatarkvartetten
Konsert & Quiz • Bistron Elektra 
19.00 • Ord pris 180 kr

Fre 22 & lör 23 okt

BLKDOG
Dans • Botis Seva • Far From  
the Norm • Black Box 18.30 •  
Ord pris 210 kr 

BLKDOG är en resa in i psykets 
allra mörkaste rum. En djupdyk-
ning i ett inre slagfält och den 
hopplöshet och rädsla en ung 
person erfar inför mötet med 
vuxenlivet. Botis Seva är ett nytt 
namn på den brittiska stjärnhimlen.
Tillsammans med sitt kompani Far 
From the Norm har han gjort sig 
känd för sin nyskapande koreografi 
och många menar att han pekar 
väg för en ny form av samtida 
dans. 

Fre 22 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen   
19.00 • Ord pris 550 kr

Lör 23 okt

Macbeth
Opera • Stora scenen  
19.00 • Ord pris 550 kr 

Ons 27 okt *

Pianofavoriter
Dans • Martin Forsberg/Norrdans • 
Black Box 19.00 • Ord pris 210 kr • 
*Föreställningen syntolkas

I Pianofavoriter med Norrdans 
undersöker Martin Forsberg och 
Rebecka Berchtold smak och 
estetik. På scenen; en interna-
tionell ensemble och en klassisk 
pianist. Det kommer att dan-
sas till den mest sönderspelade 
repertoaren på fullaste allvar. Für 
Elise, Månskenssonaten, Aria från 
Goldbergvariationerna.
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Macbeth

 & Skandinavien-
premiär för hela 
familjen

Operahöst 
med blodig 

klassiker

Kejsarens
nya

kläder

Vad krävs för att en 
människa ska tappa 
all verklighetsförank-
ring och gå rakt mot 
fördärvet, trots att 
samvetet upprepade 
gånger försöker dra i 
nödbromsen? 

Ett möjligt svar finns i dynamiken 
mellan paret Macbeth som i läng-
tan efter ett meningsfullt liv inte 
bara förstör sin egen tillvaro, utan 
även drar med sig ett helt land mot 
undergången. 

Handlingen är förlagd till en diffus 
nutid i en repressiv stat. Vi möter 
det medelålders paret Macbeth: 
han en högt uppsatt skrivbordsmi-
litär som genom träget arbete nått 

högt i rang, hon en ambitiös men 
frustrerad hemmafru. Båda har de 
länge längtat efter ett barn, biljet-
ten för att kunna bli fullt ut socialt 
accepterade.

Macbeth spås att bli kung i riket  
och eftersom även en annan spå-
dom 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. 

Så får vi äntligen uppleva Shakes-
peares fasansfulla drama till Verdis 
fantastiska musik. 25 sep–23 okt på 
Norrlandsoperans stora scen. 

"Att makt korrumperar finns det 
många aktuella och historiska 
bevis på, men aldrig har tesen ge-
staltats så brutalt och inkännande 
som i Shakespeares Macbeth. I 
Verdis version har all bakomlig-
gande psykologi förtätats till ett 
av operarepertoarens mest fa-
sansfulla och gripande musikdra-
matiska verk" 

– Dan Turdén, regissör.
Musik: Giuseppe Verdi
Libretto: Francesco Maria Piave

Konstnärligt team:

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: Hrólfur Saemundsson
Lady Macbeth: Hege Gustava Tjønn/
Susanna Levonen 
Banco: Tapani Plathan
Macduff: Kristofer Lundin
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. 
Sångare ur Operakören som häxor, 
adelsmän, flyktingar och lönnmördare. 
Delar ur Norrlandsoperans barnkör.

Föreställningen är 2 tim och 45 min 
inkl. en paus på 30 min. Den sjungs på 
italienska och textas på svenska.

Historien baseras på H C Andersens 
klassiska saga, med musik som 
spänner från tjeckisk folkmusik till 
tysk umpa umpa, från Puccini till 
Kurt Weill.

Endast den som är klok kan se de 
nya kläderna, den som inget begri-

per ser ingenting! Kejsaren gläder 
sig åt att ha kommit på hur han ska 
kunna skilja dumma från kloka, och 
i synnerhet få bort dem som kan 
lägga hinder för hans ambition att 
stärka sin makt. 

Han ska framträda i de nya klä-
derna i staden, den som inte förstår 
det fantastiska med det nya modet 
hör inte hemma bland de upplysta, 

och kan enkelt sorteras bort. Måtte 
bara folket inte få reda på att han 
själv inte kan se kläderna…

Rädslan att behöva vara den som 
blottar sin okunskap och att upple-
vas dum är stor. Men vad är sant? 
Ibland är det kanske viktigare vad 
man ser än det som faktiskt finns. 

Föreställningar från 20 nov till 9 jan 
på Norrlandsoperans stora scen.

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

Konstnärligt team:

Dirigent: Ville Matvejeff  
2:e dirigent: Ruut Kiiski 
Regissör: Natalie Ringler 
Kostymdesigner: Annsofi Nyberg 
Scenograf och ljusdesigner:  

Lars Östbergh 
Maskdesigner: Angelica Ekeberg 
Barnkormästare: Lotta Kuisma 

Medverkande:

Kejsaren: Peter Kajlinger 
Culifinda: Linnéa Törnqvist* 
Hovmästarinnan: Susanna Levonen 
Alena: Elsa Ridderstedt 
Barnabas: Tapani Plathan 
Strycktäck: Linus Flogell 

Snofsing: Marcus Bartoletti* 
Kråskrage: Anders Lundström 
Jan: Conny Thimander 
Värdshusvärdinnnan: Vilma Skäryd* 
Ensemble: Tilde Rödland*, Hans Erik 
Carlborg, Veronica Janunger, Stefan 
Lidström, Gustaf Bergendahl, Erik Stil-
lesjö, Kristina Sturk, Malin Söderlund.

*Praktikant

Norrlandsoperans symfoniorkester 
Norrlandsoperans barnkör

 ”Men han har ju 
inga kläder på sig!” 

Underhållande och 
tänkvärd opera för 
hela familjen när Kej-
sarens nya kläder får 
Skandinavienpremiär 
på Norrlandsoperan. 

10

Norrlandsoperan hösten 2021

11



Ons 27–30 okt

Alone Together
Dans • Robin Jonsson •  För tid och 
plats se norrlandsoperan.se • Ord 
pris 150 kr 

2010 fick publiken möta hans 
TV-spelsinspirerade dansverk och 
tio år senare besökte han svenska 
orter och städer i sällskap med den 
bedårande roboten Alex. Den här 
gången besöker han oss digitalt, 
genom ett par VR-glasögon, helt 
obegränsad av vår verklighet.

Tor 28 okt

The Heart Of The 
Song
Konsert • Norrlandsoperans 
symfoniorkester • Peter Asplund 
trumpet/sång • Ellen Andersson, 
sång • Mats Hålling, dirigent • Kon-
sertsalen 19.00 • Ord pris 290 kr

Trumpetaren och sångaren Peter 
Asplund gör en djupdykning i The 
Great American Songbook, tillsam-
mans med arrangören/dirigenten 
Mats Hålling. Speciell gäst är pri-
sade sångerskan Ellen Andersson.

lör 30 okt

En resa till 
klangernas land
Familj • Elias Faingersh, trombon • 
Black Box 12.00 & 13.30 • Ord pris 
80 kr

Vad är musik? Var kommer den 
ifrån? Och var hittar vi den? Den 
världsturnerande trombonisten 
Elias Faingersh och en animerad 
flicka tar oss med på en med-
ryckande och svindlande tågresa 
rakt in i musikens och ljudens 
magiska världar. Föreställningen 
visas i samarbete med Umeå 
Jazzfestival.

Ons 3 nov

PLI
Dans • Performance • Viktor Čer-
nický • Umeå universitet, Lärarut-
bildningshuset 12.10 • Fri entré

22 konferensstolar och en extremt 
hängiven man utgör grunden för 
detta intelligenta och lekfulla solo. 
PLI är ett genialt scenkonstverk 
som briljerar i sin förmåga att 
överraska.

Tor 4 nov

Akti lij – det var en 
gång
Dans/Familj • Liv Aira & Marika 
Renhuvud • Studioscenen 13.00 & 
14.00 • Ord pris 80 kr

”Akti lij” – det var en gång, är en 
magisk föreställning som tar med 
barnen in i den samiska sagovärl-
den. Genom dans och rörelse låter 
vi publiken färdas från plats till 
plats bland väsen och varelser från 
berättelsernas värld. För barn mel-
lan 4-10 år. Pyssel i foajén innan 
föreställningen.

Fre 5 nov

Ett hårlöst solo & 
Omkretz22
Dans • Cristina Caprioli • Black Box
19.00 • Ord pris 210 kr 

Känd för sina intellektuella och 
ofta politiskt skruvade produktio-
ner räknas Cristina Caprioli till en 
av våra främsta svenska koreogra-
fer. Med över 40 år i dansens tjänst 
intar hon åter scenen som dansare 
i ett unikt (hårlöst) solo. Dessutom 
visas hennes Omkretz22 med 
dansaren Madeleine Lindh. Kvällen 
bjuder alltså på en ”double bill” 
– två solon av samma koreograf! 
Publiksamtal efter föreställningen.

12 nov-31 dec

Insekt - insikt
Konst • Annika Liljedahl & Lo Kris-
tenson • Vita kuben • Fri entré

Många har ett kluvet förhållande 
till insekter – vi behöver dem för 
vår överlevnad men samtidigt 
tenderar vi att dela in dem olika 
kategorier från vackra fjärilar till 
äckliga kackerlackor. Annika Lilje-
dahls insekter är väldigt speciella 
och tillsammans med Lo Kristen-
sons kompositioner skapas en 
mycket säregen värld som vi kan få 
ta del av.

Fre 12 nov

Mozarts 
Haffnersymfoni
Konsert • Nordiska kammarorkes-
tern • Patrik Ringborg dirigent & 
Lisa Larsson, sång • Konsertsalen 
19.00 • Ord pris 290 kr

Ett musikaliskt fyrverkeri av färger 
med Nordiska kammarorkestern 
och världssopranen Lisa Larsson 
som tolkar Barber och Britten. Allt 
under ledning av Patrik Ringborg.

Lör 13 nov

Lilla Svansjön
Dans/Familj • Claire Parsons 
Studioscenen 13.00 & 15.00
Ord pris 80 kr

Claire Parsons föreställning Lilla 
Svansjön skapades för Unga 
Dramaten i Stockholm. Istället 
för de graciösa svanarna som 
besökaren  förväntar sig dyker 
istället tre figurer upp på scen 
som provar flygturer, tar sig 
an en silversjö och hittar 
bästa stegen för fåglar i 
grupp.  Pyssel i foajén innan 
föreställningarna.

Oktober–November

Fre 19 & lör 20 nov *

Transplantation
Dans • Premiär • Charlotte Engelkes  
• Black Box, fre 19.00 & lör 15.00 • 
Ord pris 210 kr • * Föreställningen 
syntolkas

En livsbejakande föreställning om 
livsviktiga frågor. Den ena kvinnan 
bär på en Y-kromosom efter en 
benmärgstransplantation. Den 
andra kvinnan bär på en drag-king 
identitet. Och båda frågar sig; 
Var tar jag slut och var börjar den 
andra? Kan jag vara allt? Tillsam-
mans med dansaren, koreografen 
och dragking Sofia Södergård ska-
par Engelkes en föreställning om 
identitet, existens, liv och död. 

Lör 20 nov 

Kejsarens nya kläder
Opera • Premiär • Stora scenen 
18.00 • Ord pris 550 kr

HC Andersens klassiska saga nu 
som opera. En underhållande och 
tänkvärd föreställning väntar för 
hela familjen när Kejsarens nya 
kläder får Skandinavienpremiär 
på Norrlandsoperan. Musiken 
spänner från tjeckisk folkmusik till 
tysk umpa umpa, från Puccini till 
Kurt Weill.

Sön 21 nov

Nordic & Folk’Avant
Konsert • Black Box 19.00 •  
Ord pris 200 kr

På scenen spelar två konstellatio-
ner;  trion Nordic, som etablerat 
sig under tio år på den svenska 
folkmusikscenen och trion Folk'Av-
ant som tar avstamp i svensk 
och finsk tradition. Tillsammans 
presenterar de en nyproduce-
rad kombo där alla sex musiker 
deltar samtidigt. Traddans direkt 
efter konserten om pandemin 
tillåter. I samarbete med Umeå 
Folkmusikförening.
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Ons 24 nov

YEBO YES!
Dans • Ersboda Folkets Hus
19.00 • Ord pris 210 kr

Med massiv energi, snabba fötter 
och råstyrka har dansstilen pant-
sula utvecklats till ett politiskt 
och socialt uttryck för den svarta 
befolkningen i de sydafrikanska 
kåkstäderna. I YEBO YES!  levan-
degörs dansstilen och fortsätter 
bära dess historiska kraft ut på de 
svenska vägarna.

Ons 24 nov

Solala – publiken 
bestämmer!
Konsert • Stora scenen 19.00 •
Ord pris 290 kr

Originaluppsättningen från köks-
bordet spelar publikens önskelåtar 
blandat med nytt material och äls-
kade covers, allt i en intim hemma 
hos-känsla indränkt i underbar 
stämsång.

Tor 25 nov

Symphonie Espagnole
Konsert • Norrlandsoperans 
symfoniorkester • Ville Matvejeff, 
dirigent • Konsertsalen 19.00 •  
Ord pris 290 kr

Édouard Lalos Symphonie Espag-
nole tar oss med till det varma, 
soliga Spanien, med solist Ellinor 
d´Melon. 

November–December

Tor 25 nov

Ana Diaz
Konsert • Stora scenen  21.00 •
Ord pris 350 kr

Känsla må vara ett utslitet ord när 
det kommer till musik, men ibland 
måste man bara. Som med Ana 
Diaz. Inför sittande publik bjuder 
hon på en exklusiv och intim show 
präglad av hennes självklara melo-
dier och hudnära berättelser.

Fre 26 nov

Goldberg/Diabelli
Konsert • Black Box 19.00 • 
Ord pris 200 kr

Upplev ett sällsynt tillfälle att höra 
två av pianolitteraturens mest 
storslagna verk. Norrlandsoperans 
pianist Jonas Olsson spelar Bachs 
Goldbergvariationer och Beetho-
vens Diabellivariationer. Konserten 
arrangeras i samarbete med Umeå 
Kammarmusikförening. 

Lör 27 nov 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
16.00 • Ord pris 550 kr

Sön 28 nov *

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
16.00 • Ord pris 550 kr  
* Föreställningen syntolkas

Sön 28 nov

Daniel Lemma
Konsert • Black Box 19.00 • 
Ord pris 200 kr

Sätt en stålsträngad gitarr i hän-
derna på honom, låt honom hålla 
takten med foten mot golvet och 

lägg på sin höjd till lite bas och 
trummor. Mer behövs inte. Daniel 
Lemma bjuder oss på ett blandat 
material med både egna låtar, 
tolkningar och Boye-tonsättningar.

Ons 1 dec

Partita No2–Sei Solo
Dans • Örjan Andersson /  
Andersson Dance • Black Box 
19.00 • Ord pris 210 kr

Vi möter den solitära människan 
vars öde vävs samman med violi-
nisten Jonathan Mortons tolkning 
av Bachs vemodiga solostycke. För 
nästan fem år sedan bjöds Umeå-
publiken på en innerlig och lekfull 
danskonsert utifrån Bachs Gold-
berg Variations. Nu väntar Partita 
No2–Sei Solo, med fem utvalda 
dansare och en av samtidens främ-
sta violinister. Koreografen Örjan 
Anderssons ger av sin särskilda 
förmåga att göra dans och musik 
till en gemensam kropp. 

Tor 2 dec 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen 18.00 
Ord pris 550 kr

Tor 9, fre 10 & lör 11 dec

Cold Blood
Dans • Jaco Van Dormael & Mi-
chèle Anne De Mey • Idun, Umeå 
Folkets Hus Tor & fre 19.00, lör 
16.00 • Ord pris vuxen 290 kr

Kanske danshöstens mest stor-
slagna upplevelse? En episk 
lilleputtföreställning där dansarna 
fingrar på livet, döden och våra 
minnen däremellan. På scen, live 
och på film.

Sön 5 dec

Vinterkonsert
Konsert • Umeå Musiksällskap •
Konsertsalen 18.00 • Ord pris 200 kr 

Tor 9 dec

Schnelzer & Brahms
Konsert • Norrlandsoperans Sym-
foniorkester • Ariel Zuckermann, 
dirigent • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 290 kr

Han korsar moderna klanger med 
Pink Floyd, har skrivit en opera om 
Norrmalmstorgsdramat och ton-
satt en brevväxling mellan Clara 
Schumann och Johannes Brahms. 
Albert Schnelzer slog igenom 1998 
och är en av vår tids mest produk-
tiva tonsättare. 

Fre 10 dec

Folk songs
Konsert • Lena Willemark • Norr-
botten NEO • Black Box 19.00 • 
Ord pris 200 kr

Olika länders folkmusik med lek-
fulla klanger och melodier möter 
den banbrytande och genreö-
verskridande sångerskan Lena 
Willemarks sånger från det hyllade 
albumet Blåferdi (den blå färden), 
arrangerade av Andreas Edlund. 
Den spännande resan görs tillsam-
mans med Norrbotten NEO.
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11–21 dec

JULEN
Performance • Hemlig plats 17.30 •
Scenkonstverk inkl trerätters och 
dryckespaket: 798 kr

Välkommen att vara en del av 
JULEN – en interaktiv helkväll där 
vi i drivor av glitter och förvänt-
ningar inväntar årets sista högtid. 
Det blir ett fröjdefullt utforskande 
av familjen och julens släktskap, 
skapandet av jul, tradition och 
kultur. Kom låt oss dansa långdans 
genom familjekonstruktioner och 
frossa i jultraditioner! OBS! Biljett-
släpp i oktober – en prasslande 
julkaramell väl värd att vänta på.

Tor 16 & fre 17 dec

Julkonsert
Konsert • Norrlandsoperans Sym-
foniorkester • Cecilia Rydinger, 
dirigent • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 290 kr

Stämningsfull och glad julkon-
sert för hela familjen med Norr-
landsoperans symfoniorkester, 
sångsolister och Norrlandsoperans 
barnkör.

Tis 28 dec 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Ons 29 dec 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Tor 30 dec 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Mån 3 jan 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Tis 4 jan 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Fre 7 jan 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
18.00 • Ord pris 550 kr

Lör 8 jan 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
16.00 • Ord pris 550 kr

Sön 9 jan 

Kejsarens nya kläder
Opera • Stora scenen  
16.00 • Ord pris 550 kr

Norrlandsoperans symfoniorkester
1991–2021

Norrlandsoperans symfoniorkester fyller 30 år 
och vi ser fram emot en riktigt festlig fortsätt-
ning på jubileumsåret. 

Symfoniorkestern med 47 yrkesmusiker i 
världsklass, framför skickligt såväl nyskri-
ven som klassisk symfonisk musik och gästas 
varje år av solister och dirigenter från hela 
världen. Många av musikerna framträder även 
i kammarmusiksammanhang, i samband med 
våra barn- och familjeföreställningar, och det 

är förstås alltid vår symfoniorkester som spelar 
musik vid våra operaföreställningar. Välkom-
men in i musikens underbara värld med Norr-
landsoperans Symfoniorkester, Umeås mest 
uppskattade kulturföreteelse – det törs vi lova.

Under Jubileumsåret 2021 finns möjlighet att 
lära känna personerna bakom instrumenten 
lite bättre.  Titta in på norrlandsoperan.se/
musikerna

Hipp hurra! 

December–Januari
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Kultur på turné

På turné

Ale Möller & Norr-
botten Big Band
Att påstå att folkmusikern och 
multiinstrumentalisten Ale Möller 
är unik och inspirerande är ett 
understatement. Nu på turné med 
Norrbotten Big Band i ett musika-
liskt möte där allt kan hända!

Hope Hunt and 
the Ascension into 
Lazarus
Dansaren Sandrine ”Mufasa” 
Lescourant kanaliserar aggression, 
glädje och förtvivlan i en 
föreställning som demonterar 
stereotyper och finner skönhet i 
periferin. 

Sånger som vi
Skottes Musikteater turnérar med 
dråpligheter och anekdoter som 
blandas med låtar av bland andra 
Leonard Cohen, Joni Mitchell, The 
Beatles och Bob Dylan. 

Bach möter Bach
Göteborg Baroque tar oss med på 
en musikalisk resa i Bachs fotspår 
och ger oss nycklar till vad som 
gjorde honom till den extraordinä-
ra tonsättare som han var.  

BLKDOG
Botis Seva har gjort sig känd för 
sin nyskapande koreografi och 
många menar att han pekar väg 
för en ny form av samtida dans. 
I skrämmande och kraftfulla 
BLKDOG låter han publiken 
drabbas av knivskarp koreografi 
och grymma dansare.

Elaria Orchestra
Sveriges första jämställda, profes-
sionella storband äntrar jazzsce-
nerna med hög konstnärlig kvali-
tet, energi och spelglädje. 

Sara Parkman
Folkmusikern, kompositören, tredje 
generationens prästbarn och vio-
linisten Sara Parkman åker ut på 
turné i Västerbotten.

Daniel Lemma
Daniel Lemma bjuder på ett blan-
dat material med både egna låtar, 
tolkningar och Boye-tonsättningar.

Lilla Svansjön
Tre figurer provar flygturer och 
hittar bästa stegen för fåglar i 
grupp. Lilla Svansjön är en stor 
klassiker i ny tappning om att ta 
andra steg än de förväntade.

En resa 
till klangernas 
land
Trombonisten Elias Faingersh och 
en animerad flicka tar med oss på 
en medryckande och svindlande 
tågresa rakt in i musikens och 
ljudens magiska världar.

Romanser och visor 
från Ryssland till 
Argentina
Susanna Levonen och Jonas 
Olsson från Norrlandsoperan tar 
oss med på en musikalisk resa från 
Rysslands stäpper till bördiga pam-
pas i Argentina.

Jul med  
Franska trion
Rödsvart julkänsla som bara Fran-
ska Trion kan uppbåda. Det bjuds 
på låtar ur trions hela karriär, inra-
mat av några väl valda julsånger.

Turnéschema: På norrlandso-
peran.se hittar du fler turnérande 
föreställningar, datum, tider och 
biljetter.

Norrlandsoperan är hela Norrlands scen-
konsthus med uppdrag att verka för ett rikt 
kulturutbud i hela den norra landsänden, med 
extra fokus på att barn och unga ska få upp-
leva och utöva kultur var de än befinner sig. 

Årligen besöker omkring 30 
000 personer våra turne-
rande föreställningar. 
För att uppnå det så samarbetar vi med en 
mängd olika arrangörer. Till exempel våra vän-
ner 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 dansutveck-
ling och verkar för att alla ska kunna arrangera 
dans och se dans på scener i hela regionen. 
Och varje år sätter vi tillsammans med Väs-
terbottens museum och Västerbottenstea-
tern extra fokus på Årets Kulturkommun som 
2021/2022 är Skellefteå.

På den här sidan finns en del av turnéutbudet 
hösten 2021. Hela turnéschemat hittar du på 
norrlandsoperan.se

Några höjd- 
punkter  
i länet

Årets kulturkommun 
– Skellefteå
Skellefteå har fått äran och ansvaret som Årets kulturkommun i 
Västerbotten 2021/22. En tydlig målsättning är att stolt lyfta fram det 
mångfasetterade kulturliv som finns runt om i hela kommunen. Moti-
veringen lyder: 

”För att man valt att satsa på ett kulturliv med 
både bredd och spets, där en unik byggnad i 
trä, Sara kulturhus, blir en viktig del i ett redan 
rikt kulturutbud. Så har kulturen blivit en kraft 
som utvecklar en hel kommun.” 
Utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten är instiftad av Norr-
landsoperan, Västerbottens museum och Västerbottensteatern för att 
uppmärksamma en kommun i länet som ser kultur som en självklar 
del av ett levande och dynamiskt samhälle. Vi ser fram emot ett flertal 
samarbeten och föreställningar under året.

Sa
ra

 P
a

rk
m

a
n.

 F
ot

o:
 F

ri
d

a
 E

d
lu

nd

En
 re

sa
 ti

ll 
kl

a
ng

er
na

s l
a

nd
. F

ot
o:

 R
a

lp
h 

A
nd

er
ss

on

18

Norrlandsoperan hösten 2021

19



Vita Kuben 

Folkligt & festligt 
på Elektra
Välkommen till Norrlandsoperans restaurang 
med levande atmosfär och trivsamma mö-
ten 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! 

elektraumea.se

Bli abonnent 
du också!

Fler än 450 abonnemang är 
redan tecknade –men än finns 

det plats för dig som älskar stora 
upplevelser. 

 
• Upp till 40% rabatt på ordinarie biljettpris 

• Säkra biljetter till höstens största scenkonstupplevelser  

• Full återbetalning vid inställd föreställning/konsert 

• Möjlighet att välja din stol i salongen

Boka direkt på www.noabo.se,  
eller ring 090-15 43 00

Sedan 2002 driver  
Norrlandsoperan tillsammans 
med Umeå Kommun Vita Kuben.  
Här visas framför allt ljud-, video-  
och performancekonst men även  
installationer och annan konst. 

Konstrummet finns i anslutning till Norr-
landsoperans övre foajé, du ser kuben 
hänga under taket i restaurang Elektras 
matsal. Följ den röda trappan upp, eller ta 
hissen. Välkommen!

Program hösten 2021

3 sept–23 okt: Hybrid Bird / Jan Carleklev

3 sept–22 okt: Föränderligheter / Ida Rödén 

12 nov–31 dec: Insekt–Insikt / Annika 
Liljedahl och Lo Kristenson

"I höstens utställningar får vi 
möta förändrade och förunder-
liga insekter, fåglar och djur. 
Några är artificiella, andra 
redan utdöda eller är de rentav 
påhittade? Stanna till och lyssna 
till konstgjorda hackspettar och 
insektsorkestrar."
– Helena Wikström,  
projektledare Vita Kuben
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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

Välkommen till oss
Vi har öppet måndag – fredag  
kl 8.30–12.00 och kl 13.00–15.00.  
Vår husvärd finns tillgänglig under  
öppettiderna. 

Biljetter & besök håller även öppet 1 timme 
innan varje föreställning startar. 

På Norrlandsoperan är garderoben helt kost-
nadsfri och öppen 1 timme före och 30 min 
efter varje föreställning. 

 
Hitta hit

Norrlandsoperan  
Operaplan 7, Umeå

 
Kontakt

biljetter@norrlandsoperan.se 

090-15 43 00 

Öppettider i Vita Kuben:
Vita Kuben är öppen måndag – fredag 
kl 8.30–12.00 och kl 13.00–15.00 samt 
i samband med alla föreställningar på 
Norrlandsoperans scener. 

Det går dessutom bra att besöka Vita Kuben 
via restaurang Elektras entré fram till 20.00. 
Obs: öppettiderna gäller endast under 
utställningsperioderna.

Reservation för ändringar

Det senaste hittar du alltid på 
norrlandsoperan.se

Med stöd av

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

Stort tack till alla bidragsgivare, 
sponsorer och samarbetspartners.

Program

Fotografer/Illustratörer: Håkan 
Gustafson, Greta Rönneskog, 
Andreas Nilsson, Olivier Heron, 
Anna Nordström, Camilla Gre-
enwell, Sören Vilks, Kaupo Kikkas, 
Joanna Nordahl, Elin Berge, Frida 
Edlund, Johan Gunséus, Ralph 
Andersson.




