Norrlandsoperan januari – juli

2022

Nya föreställningar

Norrlandsoperans abonnemang 2022
Ett säkert sätt att
komma iväg
• Upp till 40% rabatt på
ordinarie biljettpris
• Säkra biljetter till vårens
största scenkonstupplevelser

25%

Opera- & musikalabonnemang
4 föreställningar
Miloš Vacek • Kejsarens nya kläder
Underhållande opera för hela familjen baserad på H C Andersens klassiska saga.
Fre 7 januari kl 18.00

25%

25%

Konsertabonnemang

Dansabonnemang

5 konserter med

5 dansföreställningar

Norrlandsoperans symfoniorkester
Säsongsöppning: Mosquito County

Jan Martens • Any attempt...

Dirigent: Emilia Hoving. Solist: Alexandra
Büchel, sopran. Tor 27 januari kl 19.00

Sjutton briljanta dansare i en kraftfull
föreställning bortom stereotyper. På stora
scenen lör 5 februari kl 16.00

Level 7

Sjostakovitj & Coates

Musikal av och med elever från Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola och
Umeå kommuns verksamhet Fritid för alla.
Med Underhållningsorkestern och musiker
från Norrlandsoperans symfoniorkester.
Ons 23 mars kl 19.00

Kenneth Kvarnström • Pianotopografier

Dirigent: Christian Reif. Solist: Henrik
Måwe, piano. Tor 3 februari kl 19.00

Bildkonst, piano och rörelsepoesi av finska
mästaren. Mån 14 februari kl 19.00

We Can Be Heroes

Norrdans/Stina Nyberg • The Dawn Chorus

Dirigent: Johannes Gustavsson. Solist: Sabina
Zweiacker. Presentatör: Orvar Säfström.
Tor 18 februari kl 19.00

Drömska milslånga lockrop och polyamorösa parningsdanser. Sön 27 mars kl 15.00

Trollkarlen från Chicago
Lyxig helkväll med kvicka repliker och
kabarédoftande sångnummer i en musikal
om Milton Friedman. Av och med Teater
Östfronten. Tor 31 mars kl 18.00

Symphonic Stomp of Sweden
Dirigent/arrangör: Karl-Johan Ankarblom.
Solister: Görgen Antonsson fiol, Sofia Kunze
sång. Tor 24 februari kl 19.00

Silvia Gribaudi • Graces
Möt våren med den ultimata feelgoodföreställningen. Ons 27 april kl 19.00

Sverigepremiär av operan efter Molières
komedi om bedragaren Tartuffe som nästlar
sig in i en överklassfamilj. Fre 8 april kl 19.00

Blacher tolkar Prokofjev

Cullberg/Jefta van Dinther •
On earth I´m done – Premiär!

Dirigent och solist: Kolja Blacher.
Tor 2 juni kl 19.00

Helkväll med två föreställningar av Cullberg på Stora scenen. Ons 11 maj kl 19.00

Abonnemang: 1290 kr

Abonnemang: 1300 kr

Abonnemang: 1075 kr

(Värde: 1730. Spara 25%)

(Värde: 1750. Spara 25%)

(Värde: 1450. Spara 25%)

30%
Dubbel

35%
Trippel

40%

Mechem/Molière • Tartuffe

• Full återbetalning vid
inställd föreställning/konsert
• Egen stol i salongen

Bli abonnent du
också!
Som abonnent säkrar du en
plats i salongen vid vårens
största scenkonstupplevelser
och populäraste konserter.
Och dessutom – ju fler
abonnemang du skaffar
desto större rabatt får du,
25–40%.

Vår i luften!
Norrlandsoperans nya vision är att vara Sveriges
ledande spelplats för nyskapande scenkonst. Det är
något du som publik kommer att märka av mer och
mer under kommande säsonger inom opera, musik,
dans och konst. Både i vårt fina scenkonsthus i Umeå
och när vi är ute på turné i regionen.
Norrlandsoperan kommer framöver att på allvar uppmärksamma och presentera ny scenkonst i internationell
toppklass inom alla genrer. Scenkonst som flyttar fram
konstens och musikens positioner, som ger lust och energi
och starka upplevelser.
Som publik kommer du få ta del av nya spännande konstnärskap, nya verk inom opera, musik, dans och performance.
Konst och musik som inte bara fördjupar upplevelsen av att
vara människa utan också vågar skildra de villkor och utmaningar vi människor lever under och har att tampas med i dagens
moderna samhälle.

Visst kommer vi även fortsätta bjuda på underbara pärlor ur den
klassiska repertoaren på våra symfoniska konserter men successivt
kommer du som publik märka att 1900-talet och 2000-talet letar sig
in i våra konserter och att vi mer och mer lyfter musik skriven av kvinnor – precis som det anstår ett relevant och modernt scenkonsthus.
Norrlandsoperan blickar framåt, vi ser ljust på framtiden och när nu
våren 2022 är här så kan vi återigen välkomna dig till en massa härliga
nya föreställningar och underbara upplevelser!

NO-abonnemang

Kombinera två olika abonnemang.

Kombinera alla tre abonnemang.

Säkra biljetter till vårens alla föreställningar

Pris från 2240 kr

Pris 3170 kr

Pris 3780 kr

(värde upp till 3480 kr)

(värde 4930 kr)

(värde 6320 kr)

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

Erik Mikael Karlsson
Verkställande direktör

Januari
Mån 3–sön 9 januari

Tor 6–lör 8 jan

14 jan–27 feb

Kejsarens nya kläder

Threshold

Faithful & Diligent

Opera • Stora scenen •
18.00 / 16.00 • Ord pris 550 kr

Dans • Le Patin Libre
NOLIA Isbana 15.00 •
Fri entré

Konst • Astrup & Bordoff
Vita kuben • Fri entré

H C Andersens klassiska saga nu
som opera. En underhållande och
tänkvärd föreställning väntar för
hela familjen i operan Kejsarens
nya kläder som hade Skandinavienpremiär på Norrlandsoperan
i november 2021 och spelas ända
fram till 9 januari. Musiken spänner
från tjeckisk folkmusik till tysk umpa
umpa, från Puccini till Kurt Weill.

De professionella konståkarna i
danskompaniet Le Patin Libre har
tagit världen med storm. 2019 såg vi
dem på Isladan i Umeå med publiksensationen Vertical Influences. Nu
återvänder de till stan med ett nytt
hänförande verk.

Föreställningen som sjungs på
svenska, passar barn från 5 år.

Friktionsrebeller
på hal is
Kanadensiska Le Patin Libre är kompaniet som överraskat dansfältet med sin isbundna koreografi. Med en samtida version av
konventionella skridskoshower experimenterar ensemblen med
glidets koreografiska möjligheter och den påtagliga frånvaron
av friktion.
Sist Le Patin Libre kom till Umeå blev det en publiksensation.
6–8 januari återvänder de till stan med sitt hänförande verk
Threshold. Läs mer på norrlandsoperan.se

Faithful & Diligent är den första
delen i en filmtrilogi av Astrup &
Bordoff om det danska välfärdssamhället och förlusten av gemensamma värderingar. Filmen som tar
formen av en kabaré är iscensatt i
den tidigare Centralpostbyggnaden
i Köpenhamn och berör teman som
arbetsvillkor, privatisering, genus
och slutet för välfärdsstaten.

Fre 21 jan

Fre 21 jan & lör 22 jan

Tor 27 jan

Bättre folk

Deportees möter
Norrlandsoperans
symfoniorkester

Mosquito County

Dans • Hagar Malin
Hellkvist Sellén •
Black Box 19.00 •
Ord pris 250 kr
Fyra oemotståndliga karaktärer äger dansscenen med envist
juckande discodans och gränsöverskridande könsuttryck. Upplev ett
stycke queer scenkonst som bär på
både historia och samtid – till odödliga discohits.

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester & Deportees • Stora
scenen 20.00 • Ord pris 390 kr
Deportees låtar i nyskrivna arrangemang för symfoniorkester. Det kan
knappast bli annat än en fantastisk
kväll. Dirigent: Johan Siberg.

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 350 kr
Dirigent är Emilia Hoving, solist
är sopranen Alexandra Büchel.
Tillsammans med hela symfoniorkestern framförs A Linds Mosquito
County, T Musgraves Songs for Winter evenings och J Sibelius Symfoni
nr 1.

Norrlandsoperans
symfoniorkester
Norrrlandsoperans
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.

Det som i dag är Norrlandsoperans symfoniorkester var från början en militär blåsorkester som bildades redan 1841. Stråksektionen
kom till 1976, ett par år efter grundandet av
Norrlandsoperan.
Som symfoniorkester fick man sin nuvarande
form och formella status 1991 och under
de senaste åren har orkestern upplevt en
avsevärd utveckling. Norrlandsoperans
Symfoniorkester har flera gånger uppmärksammats och prisbelönts, t ex med Grammis.
För inspelningen av skivan Urban Concertos,
med musik av den amerikanske tonsättaren
David Chesky, har orkestern nominerats för
en Grammy Award.

alla de platser utanför huset, där konserter ges.
Omåttligt populära är de konserter där symfoniorkestern spelar tillsammans med popmusiker
eller musik från gaming-världen.
Många av musikerna framträder även i kammarmusiksammanhang, i samband med våra barnoch familjeföreställningar, och det är förstås
alltid vår symfoniorkester som spelar musik vid
våra operaföreställningar.
Välkommen in i musikens underbara värld med
Norrlandsoperans symfoniorkester, Umeås mest
uppskattade kulturföreteelse – det törs vi lova.

1:e gästdirigent
Ville Matvejeff
Dirigent Ville Matvejeff tillträder som förste
gästdirigent och programansvarig för Norrlandsoperans Symfoniorkester för säsongerna
2022/2023 och 2023/2024.

Årligen besöker omkring 20 000 personer
symfoniorkesterns konserter. Antingen i Norrlandsoperans konsertsal eller på någon av

Symfoniorkestern
möter Deportees
i januari.
Symfoniorkesterns cross over-konserter är det
nåt alldeles extra med. Många är vi som har
härliga minnen av deras tidigare spelningar med
bland andra Skator, Kraja, Lina Nyberg, Weeping
Willows och Annika Norlin. Mötet med Deportees
har låtit vänta på sig, men nu är det äntligen
dags.
”Det storslagna i att vi tillsammans med en
femtio personer stor orkester ska framföra våra
låtar med nyskrivna arrangemang känns lika
delar pirrigt och mäktigt. Det kommer att bli en
fantastisk kväll!"
– Peder Stenberg, sångare i Deportees

Den finländske dirigenten Ville Matvejeff (f.1986)
är utbildad vid Sibelius Academy och Espoo
Music Institute och har uppträtt i hela Europa
såväl som USA, Kina, Japan och Mexiko.
Matvejeff dirigerade orkestern i operan Kärlek
och politik på Norrlandsoperan hösten 2020
samt Kejsarens nya kläder hösten 2021, han har
även dirigerat ett antal konserter under 2021.
”Villes uppdrag kommer i mångt och mycket
handla om att komma ”in med det nya” i repertoaren. Fokus på 1900-talet och den nutida
musiken, mer internationella, nya tonsättarnamn, fler samarbeten, beställningsverk och
framförallt att se till att Norrlandsoperan blir det
hus som på allvar ser till att framföra musik av
kvinnliga tonsättare”
– Norrlandsoperans VD Erik Mikael Karlsson.

Pippi kommer
till stan!
Den 25 & 26 februari välkomnar vi Pippi
Långstrump till Norrlandsoperan.
Biljetter: norrlandsoperan.se

Tor 10 feb

Michelin tolkar
Nielsen
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 350 kr
Solist i C Nielsens Flöjtkonsert är
Laura Michelin. Orkestern spelar
även R Esmails Avartan, och H Leiviskäs Symfoni nr. 3. På pulten står
Gérard Korsten.

Lör 12 feb

Kiseldalen
Familjeföreställning • Kompani
Giraff • Studioscenen 13.00 / 15.00
• Ord pris 150 kr

Februari
Tor 3 feb

Fre 4 & lör 5 feb

Sjostakovitj & Coates

Any attempt will end Alex & Sigge
in crushed bodies and 500-poddaren
Livepodd • Alex Schulman och
shattered bones

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 350 kr
På programmet står M Balakirevs
Overture on Three Russian Folksongs, D Sjostakovitjs Pianokonsert
nr 2, H. Purcells/Stokowskis Dido’s
Lament och avslutningsvis G Coates
Symfoni nr. 4 – Chiaroscuro. Hela
härligheten dirigeras av tyske Christian Reif.

Dans • Jan Martens • Stora scenen
19.00 / 16.00 • Ord pris 350 kr
En 16-åring, en 69-åring och däremellan en mångfald av kroppar och
danserfarenhet. Till ett soundtrack
av protestsånger från olika tidsepoker försöker 17 dansare se varandra
bortom stereotyper och sociala
dogmer. Fram växer kraften i att
inte anpassa sig till vad andra tycker
och gör.

Ons 9 feb

Sigge Eklund • Arrangör Perfect Day
Media AB • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 280 kr
Med tidigare livepoddsuccéer i
bagaget ger sig nu Alex & Sigge ut
på ännu en Sverigeturné. Det blir
skvaller, trams, avundsjuka, skratt,
tårar, kvasifilosofi och en hel del
tjafs.

Häng med på en cirkusutflykt till ett
obekant landskap! Välkommen till
en plats mellan dröm och verklighet. Upplev akrobatiska experiment
och rytmiska finurligheter som skapar magi. Här i Kiseldalen vaknar
föremål till liv, här går tiden fortare
än vanligt. För barn från 3 år.

Sön 13 feb

Vinterkonsert
Konsert • Umeå Musiksällskap •
Arrangör Umeå Musiksällskap •
Konsertsalen 18.00 • Ord pris
200 kr
Umeå Musiksällskap dirigeras av
Per-Erik Andersson och framför
bland annat Gerswhins Rapsody in
Blue med Jonas Olsson som pianosolist, LE Larsson Förklädd Gud med
Studentkören, dirigerade av Tomas
Pleje.

Mån 14 feb

Pianotopografier
Dans • Kenneth Kvarnström • Black
Box 19.00 • Ord pris 250 kr
Kenneth Kvarnström, en av Nordens
mest erfarna koreografer inom

samtida dans, är åter aktuell. I sitt
nya dansverk korsbefruktar han
dans med bildkonst och pianomusik
av Nils Frahm. Fyra handplockade
dansare skapar tillsammans med
Kenneth ett kollage i upplösning.

Ons 16 feb

Postmodern Cool
Dans • Inés Belli • Black Box 19.00 •
Ord pris vuxen 250 kr
80-talet ringde och ville ha tillbaka
sin jazzbralla! I filmer som Flashdance och Footlose lärde vi oss
stretcha med gungning och jogga
på stället. Postmodern cool bjuder
på jazz-nostalgi, postmoderna teorier och en stor portion humor.

Tor 17 feb & fre 18 feb

We can be heroes
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 20.00 •
Ord pris 350 kr
Efter publiksuccén med TV-spelskonserten SCORE kan vi äntligen
presentera ett nytt samarbete med
Orvar Säfström och Sabina Zweiacker! Hjältar kommer i många olika
skepnader och här möter vi bland
andra Batman, Thor och Katniss i
The hunger games. En spännande
kväll med andra ord. Dirigent:
Johannes Gustavsson.

Tor 24 feb

Symphonic Stomp of
Sweden
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen kl 19.00
• Ord pris 350 kr
Svensk folkmusik möter symfoniorkester i en musikalisk berättelse om
livet. Tillsammans med Norrlandsoperans symfoniorkester speglar
spelmannen Görgen Antonsson och
folksångerskan Sofie Kunze urkraften och skönheten i vår gemensamma, traditionella musikskatt.
Allt under ledning av Karl-Johan
Ankarblom.

Fre 25 feb & lör 26 feb

Pippi Långstrump
Familjeföreställning • Arrangör
Umeå Teaterförening och Umeå
kommun • Black Box 19.00 / 14.00 •
Ord pris 190 kr
”Var inte ängslig mamma! Jag
klarar mig alltid! Jag är ju världens
starkaste!” Familjeföreställningen
om den normbrytande Pippi
Långstrump innehåller musik, akrobatik och en stor ensemble. Självklart fylld av humor, vänskap och
massa styrka, men också med plats
för den ensamhet och sårbarhet
som känns igen från originalet.

Lör 26 feb
Lör 19 feb

Musikhjältarna
Familjeföreställning • Studioscenen
13.00 / 15.00 • Ord pris 150 kr
Musikhjältarna SiggeSax och
FiaFalsett står nu inför sin största
utmaning någonsin där deras
superkrafter sätts på prov. Kommer
de att hinna sätta rytmerna, lära sig
melodierna och öva in dansen?

Frida Hyvönen
Konsert • Frida Hyvönen • Arrangör
Umeå Kulturförening Humlan •
Stora scenen 20.00 • Ord pris 395 kr
Med det senaste vida hyllade
albumet Dream of Independence i
ryggen ger sig Frida Hyvönen ut på
en omfattande vårturné.

Tor 5 mars

Mars

Den fula ankungen

Familjeföreställning • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen
15.00 • Ord pris 150 kr
H C Andersens klassiska saga har
här fått sällskap av nyskriven musik
och förvandlats till en interaktiv
föreställning där barnen i publiken
behövs för att hjälpa den sorgsna
lilla ankungen. Med Jonas och Pernilla Nydesjö.

Lör 12 mar
Tor 10 mars

Pianoafton
med Francesco
Mazzonetto
Konsert • Francesco Mazzonetto •
Arrangör Swedish Clementi Society
Konsertsalen 19.00 • Ord pris
200 kr
Mazzonetto har vunnit många
nationella och internationella
pianotävlingar genom åren samt
uppträder regelbundet i Italien och
övriga Europa. Nu gästar han Umeå
för andra gången med ett gediget
program.

11 mars–14 april

Quivery Heart
Konst • Astrup & Bordoff
Vita kuben • Fri entré
Quivery Heart är den andra delen
i Astrup & Bordoffs filmtrilogi om
det danska välfärdssamhället
och förlusten av gemensamma
värderingar. Denna gång är det
den nationella järnvägen som står i
fokus som en metafor för hur Danmark och förhållandet mellan individen och det kommunala förändras i
grunden för tillfället.

Chotto Xenos
Familjeföreställning • Akram Khan
Company • Black Box 15.00 • Ord
pris 250 kr
Hur börjar krig? Och på vilket sätt
slutar det? Det beror på vem som
berättar historien. Akram Khan
Company är åter i Umeå, den här
gången med ett fantasifullt mästerverk med handlingen förlagd mitt i
första världskrigets leriga skyttegravar. Passar alla från ca 10 år.

Fre 18–tor 24 mars

Level 7
Musikal • Musikalakademien •
Black Box 19.00 • Ord pris 290 kr
I onlinespelet Quadra får du leva
precis som du vill och du behöver
inte längre möta människor IRL. Allt
du behöver finns här... Men vem styr
egentligen detta spel? Musikal av
och med elever från Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola,
i samarbete med Kulturverket och
Umeå kommuns verksamhet Fritid
för alla. Med Underhållningsorkestern och musiker från Norrlandsoperans symfoniorkester.

Lör 26 mars

Kompispatrullen
Familjeföreställning • Studioscenen
13.00 / 15.00 • Ord pris 150 kr
För att fira att Barnkonventionen
blev lag 2020, rycker Kompispatrullen ut till alla sångglada barn och
sprider budskapet med en lustfylld
stund. Välkommen till en barnföreställning om barns rättigheter med
allsång, dans, samtal och självklart
trolleri!
Tor 31 mars
Sön 27 mar

The Dawn Chorus
Dans • Norrdans/ Stina Nyberg •
Black Box 17.00 • Ord pris 250 kr
Fågeln har en självklar plats i danshistorien och har genom en mängd
verk tagit plats på scenen. I Stina
Nybergs nya verk drömmer vi om
milslånga lockrop, polyamorösa
parningsdanser och en möjlighet att
med fågeln som följeslagare byta
perspektiv på tillvaron.

Trollkarlen från
Chicago
Musikal • Teater Östfronten
Black Box 18.00 & 22.00 •
Ord pris 290 kr
Lyxig helkväll med kvicka repliker
och kabarédoftande sångnummer i
en musikal om Milton Friedman. En
lika underhållande som upplysande
kärleksförklaring till förra seklets
mest optimistiske tänkare. Av och
med Teater Östfronten.

Dansk
filmtrilogi
I vår visar Vita Kuben en filmtrilogi av
konstnärsduon Astrup & Bordroff. Filmerna
utspelar sig på tre olika platser i Köpenhamn:
Centralpoststationen, Statens Museum för
konst och den danska Järnvägen.
I mars och april visas
andra delen Quivery Heart.
Läs mer på norrlandsoperan.se

Vita Kuben
Sedan 2002 driver Norrlandsoperan tillsammans
med Umeå Kommun Vita
Kuben. Här visas framför allt ljud-, video- och
performancekonst men
även installationer och
annan konst ofta i samklang med operahusets
övriga program.
Vita Kuben finns i anslutning till Norrlandsoperans övre foajé, du ser kuben hänga under taket
i restaurang Elektras matsal. Följ den röda
trappan upp, eller ta hissen.
Konstrummet är öppet varje vardag 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.

I vår visas tre filmer av
Astrup & Bordroff i Vita
Kuben.
Efter att ha samarbetat i flera år blev Kirsten
Astrup och Maria Bordorff officiellt en duo 2018.
Genom sitt tvärvetenskapliga sätt att arbeta med
film, musik och performance har filmkabaréer
kommit att bli deras främsta uttrycksform vilket är
väldigt roligt och passande på Norrlandsoperan.

Höstens filmtrilogi utspelar sig på tre olika platser
i Köpenhamn: Centralpoststationen, Statens
Museum för konst och den danska Järnvägen.
När Astrup och Bordroff tittar på dessa tre platser
kommer innehållet att handla om arbetsvillkor,
privatisering, genus, välfärdsstaten och hur
förhållandet mellan individen och samhället har
förändrats och inte minst vilken roll samtidskonsten har idag.
Kabaréformen medför att deras konstnärliga
betraktelser och kulturpolitiska uttalanden blandas i ett humoristiskt och underhållande filmiskt
berättande med en kritisk twist.
Astrup & Bordroffs verk har visats på olika museer
såsom Museet för samtidskonst, Munchmuseét, ARKEN och Holstebro konstmuseum.
Tillsammans har de tagit emot många
utmärkelser och stipendier, och 2020
blev de utsedda att representera
Danmark vid den 59:e Venedigbiennalen sommaren 2022.
Läs mer om Vita Kuben och
vårens filmtrilogi på
norrlandsoperan.se
Välkommen!

I år fyller Vita Kuben 20 år
Det vill vi fira med er, program för firandet
kommer under våren. Vi ses!

April
Lör 2–lör 23 april

Fre 8 april

Ons 13 apr

Tartuffe

V

An Immigrant´s Story

Opera • Kirke Mechem efter Molières komedi i regi av Anne Barslev
• Stora scenen 19.00 / 15.00 •
Ord pris 600 kr

Dans • OR/ELLER • Anja Arnquist &
Madeleine Lindh • Black Box 19.00 •
Ord pris 250 kr

Dans • Wanjiru Kamuyu • Black Box
19.00 • Ord pris 250 kr

Skandinavienpremiär på Norrlandsoperan efter Molières komedi
om bedragaren Tartuffe som nästlar
sig in i en överklassfamilj. En roande,
upprörande och rörande föreställning i Anne Barslevs regi, där en
familj bokstavligen plockas sönder
bit för bit under inflytande av en
religiös demagog. Otidsenlig nutid
blandas med fransk barock i Annsofie Nybergs kostymer och Stine Martinsens scenografi, till detta kommer
sångarnas skådespelarförmågor att
nyttjas till max!

V är ett futuristiskt och vackert
dansepos med både melankoli och
humor. Här byter rummet och figurerna skepnad flera gånger, lite som
om föreställningen hoppar mellan
olika världar i ett TV-spel. En upplevelse för alla mellan 11 och 99 år.

Lör 9 apr

WEB
Familjeföreställning • OR/ELLER •
Anja Arnquist & Madeleine Lindh •
Black Box 13.00 • Ord pris 150 kr
Ett virtuellt bo, ett svävande spindelnät, en animerad plattform, eller
klätternätet på din bakgård? Barn
i åldrarna 4-6 år bjuds in att väva
fram koreografin ur stora nät på
scenen. Tankar hängs upp i taket,
det dansas på imaginära stigar, och
vardagen går upp i rök.

Följ med in
i nätet!
I april kommer Anja Arnquist & Madeleine
Lindh tillbaka till Norrlandsoperan med
föreställningarna V & WEB som båda utgår
ifrån en scenografi i ett stort rörligt nät.
Läs mer och boka dina biljetter på
norrlandsoperan.se

Wanjiru Kamuyu tar oss med på en
personlig resa med hudnära berättelser om att få sina rötter uppryckta
och desperat försöka hitta sin plats.
Vi tar del av smärtsamma minnen
och självbiografisk satir genom en
skicklig fusion av dansstilar.

Ons 27 apr

Fre 29 april

Graces

Hedin & Meidell

Dans • Silvia Gribaudi • Black Box
19.00 • Ord pris 250 kr

Konsert • Black Box kl 19.00 •
Ord pris 290 kr

Silvia Gribaudi har gjort sig känd
som den fria kroppens profet. Nu är
hon tillbaka i Umeå med ännu en
påminnelse om att skönhet ligger i
betraktarens ögon, men framförallt
en hjärtlig föreställning som bjuder
till många skratt.

Idas barockviolin och Johans olika
nyckelharpor skapar ett resonant
och klangrikt sound när denna
duo rör sig genom låttraditionens
skiftande former. En musikalisk upplevelse där gamla låtar får nytt liv i
täta arrangemang och ett
innerligt samspel.

Full produktion
i ateljéerna
På Norrlandsoperan finns kostymateljé,
snickeri, smedja, attributverkstad, perukoch maskhantverkare vars hantverk tillsammans med sångare och musiker skapar
den magi som publiken får uppleva.

Opera
Lokalproducerad
opera sedan
1974.
Grundarna av Norrlandsoperan ville i opposition till
vad man såg som ett nöje för överklassen producerat av bastionen Kungliga operan visa att opera är
en folklig konstform. Som dessutom behövs i hela
landet. När så det första fria initiativet fick en regional finansiering och därigenom blev en institution
gick man ingen populistisk enkel väg när man valde
Italienskan i Alger som sin premiärföreställning.
Kunde en gammal bel canto-opera vara folklig?
Precis då som nu handlar det om kvalitet, angreppssätt och kultursyn. Vad spelar vi? Hur? Och för vem?
Den här lite uppkäftiga, oppositionella attityden
finns i Norrlandsoperans DNA trots att många år
gått och att Norrlandsoperan utvecklats till ett
kulturellt nav och nu mer är ett scenkonsthus än en
renodlad operascen.
Detta manifesteras dock inte minst när vi tar fram

en operaproduktion. Då involveras nästan hela
scenkonsthuset, inte minst symfoniorkestern som
naturligtvis spelar musiken vid föreställningarna
men även husets alla tillverkande ateljéer och verkstäder samarbetar för att skapa det som ska sättas
på scenen. På Norrlandsoperan finns kostymateljé, snickeri, smedja, attributverkstad, peruk-och
maskhantverkare vars hantverk tillsammans med
sångare och musiker skapar den magi som publiken
får uppleva.
Jag ser det som otroligt inspirerande att få vara
med och forma framtidens Norrlandsopera. Vi
ska lita på vårt DNA och utveckla det uppkäftiga
och folkliga för att bli ett scenkonsthus i konstens
absoluta framkant. För den spetsen krävs en bred
bas och frågorna: vad spelar vi?, hur? och för vem?
måste förbli levande.

Tartuffe
Under våren presenterar vi en uppsättning som
kommer ge publiken både spets och bredd. I den
amerikanska tonsättaren Kirke Mechems opera
Tartuffe från 1980 gestaltas Molières komedi med

ett lekfullt tonspråk som med sångbara melodier
lutar sig mot pjäsens kvicka driv och oumbärliga
timeing. Librettot är skrivet av tonsättaren själv
och ger kvinnorollerna större handlingsutrymme
även om det följer Molièrs handling mycket nära.
Regissören Anne Barselevs fokuserar på den
högborgerliga familjens sammanfall och låter
den bokstavligen talat raseras under föreställningens gång. Konceptet blandar anakronistiskt nutid med fransk barock vilket blir synligt i
Annsofie Nybergs kostymer och Stine Martinsens
scenografi. Här kommer familjen som enhet att
dissekeras och sångarnas skådespelarförmågor
att nyttjas till ett maximum. Tillsammans blir det
en roande, upprörande och rörande föreställning.
Med Tartuffe, eller Bedragaren (Tartuffe, ou
l’Imposteure) skrev Molière in sig i den absoluta
världsdramatiken. Som den skådespelare han i
grunden var förstod han kraften i hur en publik får
fylla i gestaltningen de ser med en egentolkning.
I Molières moralitet gestaltas en överklassfamilj
som bit för bit plockar sönder sig genom inflytande av en religiös demagog.
Samtiden förstod att den familjen var en metafor
för samhället och Tartuffe, bedragaren, en metafor för kyrkan. Pjäsen hade en sådan slagkraft
att Ludwig XIV, under påverkan av ärkebiskopen,
förbjöd den kort efter urpremiären i Versailles.
Molière skapade sig fiender inom kyrkan för resten av livet och pjäsen kunde inte spelas. Molière
omarbetade texten och lät kungen dyka upp i
slutet av handlingen (ett skolboksexempel på
Deus ex machina) för att ställa allt till rätta. Den
versionen spelades under titeln Bedragaren och
blev även den förbjuden av kungen som trots allt
ståhej fortsatte att beskydda sin favoritdramatiker. Tack vare det undslapp Molière att bli bannlyst av kyrkan och det krävdes ytterligare omarbetningar av manuset för att den skulle kunna
framföras igen – då mest i privata sammanhang.
Pjäsen fick dock kultstatus och namnet Tartuffe
är för evigt förknippat med hycklare som skenbart och överdrivet låtsas vara dygdiga. Sensmoralen är glasklar: låt dig inte luras av dogmatiker
som vill utnyttja din tro för egen vinnings skull.
På grund av all kontrovers kring Tartuffe, avstod
Molière mestadels från att skriva så politiskt
inkorrekta pjäser som denna igen.
/Dan Turdén, operachef

Våren 2022
ger både
opera och
musikal
Level 7 är en musikal av och med elever
från Musikalakademien vid Strömbäcks
folkhögskola, i samarbete med Kulturverket och Umeå kommuns verksamhet
Fritid för alla. Med Underhållningsorkestern och musiker från Norrlandsoperans
symfoniorkester.
Trollkarlen från Chicago (bilden) blir en
lyxig helkväll med kvicka repliker och
kabarédoftande sångnummer i en musikal om Milton Friedman. En lika underhållande som upplysande kärleksförklaring till förra seklets mest optimistiske
tänkare. Av och med Teater Östfronten.

Båda musikalerna ser du i mars och
ingår när du tecknar ett operaabonnemang hos oss. Läs mer på
norrlandsoperan.se

Maj
Ons 4 maj

Lör 7 & sön 8 maj

Massiwa

Up North Battle

Dans • Salim Mzé Hamadi Moissi •
Ersboda Folkets Hus 19.00 •
Ord pris 120 kr

Black Box

Sju dansare tar oss med på en
ovanlig resa genom en vulkanisk
skärgård i den Indiska oceanen.
Livet på Komorerna presenteras
genom dans, sång och musik i en
finurlig föreställning som får leendet
att stanna kvar långt efter ridån har
gått ner.

6 maj–26 juni

The Art Museum
Konst • Astrup & Bordorff
Vita kuben • Fri entré
Astrup & Bordorff befinner sig
denna gång bakom kulisserna på
Statens Museum för Konst och
tecknar ett sorgset porträtt av hela
Danmarks konstmuseum 2021. De
har fördjupat sig museets historia
via arkiv och intervjuer och esultatet är en filmkabaré där anekdoter, konstnärliga betraktelser och
kulturpolitiska uttalanden blandas i
ett humoristiskt och underhållande
filmiskt berättande med en kritisk
twist.

Se till att du inte missar årets coolaste helg på Norrlandsoperan.
Vi bjuder på spännande battles
och musikartister samt ett maffigt
workshopsprogram. Det är hög tid
att komma samman för att åter igen
hylla Hip hop-kulturen!

Ons 11 & tor 12 maj

On earth I´m done
Dans • Cullberg/ Jefta Van Dinther •
Stora scenen 19.00 • Ord pris 350 kr
En maffig tvådelad helkväll när
Cullberg och huskoreografen Jefta
Van Dinther är tillbaka på Norrlandsoperan. Först får vi uppleva
det storslagna solot Mountains –
och efter paus ser vi premiären av
Islands med 13 dansare.

12 maj

Från Stravinskij till
John Adams
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 350 kr

Härliga toner av I Stravinskji samt
J Adams Shaker Loops, L Sumeras
Music for Chamber Orchestra, A Sallinens Music for Chamber Orchestra
och H Tulvés À Travers.

Lör 14 maj

Bach in the Street
Familj • Semmy Stalhammer & Maele
Sabuni • Black Box kl 14.00 •
Ord pris 150 kr
Genom en mix av klassisk musik
och streetdance berättas i Bach in
the street en historia om att ärva
och bära minnen. Att fly och rotas i
ny jord, att hitta sin plats i tillvaron
och hur olika kulturer kan berika en
människa och få henne att växa.

Sön 15 maj

Vårkonsert
Konsert • Umeå Musiksällskap •
Arrangör Umeå Musiksällskap •
Konsertsalen 18.00 •
Ord pris 200 kr
Dvoraks Cellokonsert h-moll med
Sebastian Mirow som solist och
Hugo Alfvéns “Midsommarvaka”
före paus. Efter paus medverkar
även Umeåbandet Ye Banished
Privateers.

Kammarmusik i vårtider med dirigent Christian Karlsén och delar ur
Norrlandsoperans symfoniorkester.

Up North är ett initiativ för att lyfta streetkulturen
i vår norra landsände och i maj varje år anordnar
Norrlandsoperan det största battlet i norra Sverige
– Up North Battle. Läs mer på norrlandsoperan.se

Dans

Dansarna står redo i skridskor,
sneakers och barfota!
Förtrollande dans på
krispig is, jazzdans i gryningen, humor, dystopi
och framtidsvisioner
väntar på dig.
Precis som våra kroppar kommer dansen i oändliga skepnader. Och precis som själen bär dansen
på upplyftande och sorgliga berättelser.
Vårens danskonstnärer på Norrlandsoperan och
i Västerbotten bjuder in till storslagna och finstämda upplevelser alltid angeläget och i närkontakt med samtidens stora och små utmaningar.
Storslagna premiärer, världskända koreografer
och smarta performances väntar.

Jan Martens intar Stora scenen med inte mindre
än tre generationer fantastiska dansare. Hagar
Malin Hellkvist Sellén skriver queer danshistoria. Inés Belli injicerar jazzdansens groove i dina
ådrar. Kompani Giraff förtrollar hela familjen.
Akram Khan och Wanjiru Kamuru påminner om
livets skörhet. Silvia Gribaudi retar våra skrattmuskler. Cullberg älskar att fira premiär med
Norrlandsoperans publik. Och strax innan sommaren tar Up North över. Då kommer hela Norrlandsoperan att vibrera av snabba fötter, galna
moves och tunga beats. Hip hop artister från hela
Norden men även komoriska arkipelagen kommer att möta varandra i battles och leverera en
Saturday Night Show som låter publiken längta
till dansgolvet.
Frossa med oss i ett hav av rörelse, tänk efter,
upptäck medmänsklighet och låt dig uppmuntras
till egna dansanta glädjeskutt.

Varmt välkommen!
/Birgit Berndt, danschef

Norrlandsoperans dansverksamhet
Silvia Gribaudi bjuder
på feelgood i maj
Silvia Gribaudi har gjort sig känd som den fria kroppens profet.
I maj är hon tillbaka på Norrlandsoperan med ännu en påminnelse om
att skönhet ligger i betraktarens ögon, men framförallt en hjärtlig
föreställning som bjuder till många skratt. Biljetter: norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan är i dag en av Sveriges starkaste
och mest framgångsrika plattformar för samtida
dans. Verksamheten har ingen egen dansensemble utan inriktar sig på samarbeten såväl nationellt som internationellt.
På Norrlandsoperan kan publiken ta del av det
experimentella och nyskapande såväl som det
etablerade och mer traditionella. Vårt program
ska erbjuda något för alla åldrar och för alla smaker – samtida dans är en godispåse med en pralin
för alla!

Norrlandsoperans dansavdelning presenterar
årligen ett tjugotal föreställningar. Dessa kan
vara egna produktioner i samarbeten med olika
kompanier och andra institutioner; gästspel via
Dansnät Sverige, samarbeten i vårt eget hus, med
Norrlandsoperans symfoniorkester, eller något
helt annat, helt oväntat.
Dansavdelningen arrangerar kontinuerligt danskunskapande aktiviteter som öppna repetitioner,
fysiska introduktioner, workshops, samtal och
mycket mer.

Juni

Samiska
sagor
I Akti Lij låter Liv Aira och
Marika Renhuvud den samiska berättartraditionen
få liv genom dans och
rörelse.
Passar alla
barn mellan 4–11 år.

Tor 2 juni

Blacher tolkar
Prokofjev
Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 350 kr
Kolja Blacher är tillbaka – i vanlig
ordning som både dirigent och
solist! På programmet bland annat S
Prokofjevs Violinkonsert nr 2 och L v
Beethovens Symfoni nr 6, Pastorale.

Fre 10 juni

Stipendiekonsert

Kolja Blacher

Konsert • Norrlandsoperans symfoniorkester • Konsertsalen 19.00 •
Ord pris 200 kr

Den 2 juni gästar Kolja Blacher
Norrlandsoperans symfoniorkester
som både dirigent och solist.

De tre senaste vinnarna av Norrlandsoperans årliga musikstipendium spelar tillsammans med
symfoniorkestern.

Biljetter: norrlandsoperan.se

Lör 14 juni

Akti Lij - Samiska
berättarsagor
Familj • Liv Aira & Marika Renhuvud
• Studioscenen 13.00/15.00 •
Ord pris 150 kr
Akti lij – det var en gång, är en
magisk föreställning som tar med
barn mellan 4-10 år in i den samiska
sagovärlden. Genom dans och
rörelse låter vi publiken färdas från
plats till plats bland väsen och varelser från berättelsernas värld.
Varmt välkomna till en föreställning
som lämpar sig både till samiska
och icke-samiska barn, ett fint sätt
att introducera dagens samhälle till
Sápmi och ett sätt för barnen i och
från Sápmi att ta det av deras egen
historia samt kulturarv genom dans.

Lör 18 juni

Snowflake Singers
Konsert • Snowflake Singers •
Arrangör Snowflake Singers på uppdrag av Umeå kommun/Umeå 400
år • Konsertsalen 19.00 • Fri entré
Umeås främsta showkör Snowflake
Singers sprider energi i försommarkvällen. Ta del av en glittrande
musikalisk och visuell körupplevelse
som inte lämnar någon oberörd.
Showen är en programpunkt under
jubileumsåret för Umeå 400 år.

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 turnerande
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.
Magda Andersson från
Umeå har över 1000
livegig och fyra soloplattor i
bagaget. På turné i februari.

Med projektet Up North stöttar vi urban kultur 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.
På den här sidan finns en del av turnéutbudet för våren 2022.
Hela turnéschemat hittar du på norrlandsoperan.se

våren 2022
Treshold

Postmodern Cool

De professionella konståkarna i
danskompaniet Le Patin Libre har
tagit världen med storm. Nu kommer de till Västerbotten med ett nytt
hänförande verk.

80-talet ringde och ville ha tillbaka
sin jazzbralla! Koreografen Inés Belli
bjuder på jazz-nostalgi och en stor
portion humor.

Malå 11 januari
Lycksele 13 januari

Magda Andersson
Magda Andersson från Umeå är en
sångerska, gitarrist och låtskrivare
med över 1000 livegig och fyra
soloplattor i bagaget. De svenska
texterna är kärnan i hennes vispop,
där hon på ett rättframt och ärligt
sätt berör ämnen som kärleksrelationer, vänskap, sorg och längtan.
Lycksele 1 februari
Storuman 2 februari
Dorotea 3 februari
Vilhelmina 4 februari

Skellefteå 13 februari

Norrbotten Big Band
med Ingá-Márit
Gaup-Juuso
Den samiska jojkaren Ingá-Máret
Gaup-Juuso möter här Norrbotten Big Band med dirigenten och
arrangören Ole Jørn Myklebust.
Musiken bär spår av traditionell jojk
och Ingá-Márets egen musik. Resultatet blir unikt och storslaget överraskande i mötet med storbandets
erfarenheter från jazzens värld.
Lycksele 20 februari

Louisa Lyne & di
Yiddishe Kapelye
Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye
presenterar LUST ALBUM TOUR,
med nya låtar och nya samarbeten
från sitt tredje studioalbum. En stark
upplevelse både musikaliskt och
visuellt, omslutet av ett levande
svenskt folkmusikljud.
UmeFolk 26 februari
Storuman 28 februari
Dorotea 1 mars
Lycksele 2 mars
Vilhelmina 3 mars

Akti lji
I Akti Lij låter Liv Aira och Marika
Renhuvud den samiska berättartraditionen få liv genom dans och
rörelse. Passar alla mellan 4–11 år.
Se turnéorter på norrlandsoperan.se

Värmande sånger i
vårvinter
Susanna Levonen (sång) och Jonas
Olsson (piano) bjuder på hoppingivande musik när vintern släpper
greppet och våren tar vid.
Skellefteå 23 mars & 13 april. I samarbete med Västerbottensteatern.

Niklas Sivelöv
Skellefteåbördige konsertpianisten Niklas Sivelöv är prisad och
välrenommerad världen över. Nu
får publiken i Västerbotten äntligen
en chans att höra honom hantera
en flygel i ett intimt format på
hemmaplan.
Lycksele 28 mars
Storuman 29 mars
Vilhelmina 30 mars
Skellefteå 31 mars
Umeå 1 april

Thandi Ntuli
Jazzpianisten och sångerskan
Thandi Ntuli föddes 1987 i en av
Sydafrikas största kåkstäder. Hon är
en del av en ny generation sydafrikanska musiker som arbetar genreöverskridande inom jazzfältet. Vi får
höra henne uppträda tillsammans
med sin kvartett.

Tartuffe

Kiseldalen

Operan efter Molières komedi om
bedragaren Tartuffe som nästlar sig
in i en överklassfamilj. En roande,
upprörande och rörande föreställning i Anne Barslevs regi, där en
familj bokstavligen plockas sönder
bit för bit under inflytande av en
religiös demagog.

Häng med på en cirkusutflykt med
Kompni Giraff. I Kiseldalen vaknar
föremål till liv och tiden går fortare
än vanligt. För barn från 3 år.

Östersund 28 april
Luleå 5 & 6 maj
Sundsvall 10 maj
Härnösand 14 maj
Skellefteå 17 & 18 maj

Vild balkanmusik och tunga polskor!
Trio Katastrofa blandar musik från
främst Bulgarien och Skandinavien
i en galen mix som de kallar Skandi-Balkan Folk-Punk.

Miriam Aïda

Se turnéorter på norrlandsoperan.se

Se turnéorter på norrlandsoperan.se

Trio Katastrofa

Med influenser av afro-brasilianska rytmer, jazz, reggae
och en dos svensk melankoli framför Miriam och
hennes kvartett låtar
hämtade från olika eror i
Bowies karriär. Sättningen är gitarr, sång och
två slagverkare.
Dorotea 17 maj
Storuman 18 maj
Lycksele 19 maj
Vilhelmina 20 maj

Umeå 31 mars
Skellefteå 1 april

An immigrant’s
story
Wanjiru Kamuyu tar oss med på en
personlig resa med hudnära berättelser om att få sina rötter uppryckta
och desperat försöka hitta sin plats.
Skellefteå 11 april

Graces
Silvia Gribaudi – den fria kroppens
profet, åker på tuné med en hjärtlig
föreställning som bjuder till många
skratt.
Skellefteå 26 april

Musikalisk
mångfald
Kritikerrosade Thandi Ntulis och hennes
musikaliska mångfald – på turné i mars/april.

Folkligt & festligt
på Elektra

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 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!

Stort tack till alla bidragsgivare,
sponsorer och samarbetspartners.

elektraumea.se

Program
Fotografer/Illustratörer: Antti Jussi
Savolainen, Elin Berge, Andreas
Nilsson, Jesper Moldvik, Giovanni
Chiarot, Romain Guilbault, Victor
Dlamini, José Figueroa, Bernd Buehmann, Kirsten Astrup och Maria
Bordorff, Frida Sömskar, Alexander
Jansson
Produkton och form:
Norrlandsoperans
marknadsavdelning

Läs recensionerna
digitalt med eVK

Välkommen
till oss
Vi har öppet på vardagarna och även
en timme innan varje föreställning startar.
Vår husvärd finns tillgänglig under öppettiderna.
På Norrlandsoperan är garderoben helt kostnadsfri
och öppen 1 timme före och 30 min efter varje
föreställning.

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

Hitta hit
Norrlandsoperan
Operaplan 7, Umeå
Kontakt
biljetter@norrlandsoperan.se
090-15 43 00

Reservation för ändringar
Programmet trycks med reservation för ändringar.
Det senaste hittar du alltid på norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan januari – juli

2022

Nya föreställningar

