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Kära publik!
Vad har konst i allmänhet och opera i synnerhet för funktion i 
kristider? Eskapistisk förströelse? Att spegla det orättfärdiga? 
Jag tror det finns behov av båda ytterligheterna, men dess vik-
tigaste existensberättigande får konsten i kraft av sin egen rätt. 
Det är helt enkelt ett behov, som mat, sömn och kärlek, snarare 
än något ändamålsenligt. 

I den odödliga klassikern Tartuffe av Molière, här i operadräkt 
av Kirke Mechem, får vi se följderna av en patriarks aningslösa 
tillit till en bedragares manipulationer. I sken av religiös redbar-
het trasar sociopaten Tartuffe sönder familjen Pernelle, för egen 
vinnings skull. 

Vad har den historien för funktion idag? 

Vi kan se det som en uppmaning till individen att slå vakt om sin 
integritet. Läsa in en metafor för ett samhälle i stort, som berö-
vats eller förflyttat makt till fel händer. Tolkningen är öppen för 
betraktaren – om det är ett socialt experiment eller en geopolitisk 
metafor. Alternativt abdikerar vi bara inför operan som konst-
form och låter den tala till oss en stund.

Om vi vill kan vi låta kommunikationen bli både emotionell och 
intellektuell i och med alla de uttryck operaformen inrymmer. 
Och kanske är det extra viktigt när man gör en komedi som  
Tartuffe idag.

Välkommen!
Dan Turdén, operachef 

Tonsättare: Kirke Mechem 
Libretto: Kirke Mechem, efter Molières pjäs. 
Svensk översättning: Harald Leander

Föreställningen sjungs och textas på svenska.
Introduktion till föreställningen ges i Konsertsalen 30 minuter 
innan föreställningen börjar.

Längd: 2 tim 40 min inkl 30 min paus



Orgon har allt man kan önska sig! Hans dotter Mari-
ane är kär och förlovad. Ja allt är bra, tills Orgon och 
hans familj träffar den skenheliga Tartuffe i kyrkan. 
Snart har han nästlat sig ända in i familjens hem.
Orgon är övertygad om att Tartuffe är vägen till 
evig frälsning och är fast besluten att få familjen att 
förstå att Tartuffe kan rädda dem alla från syndafal-
let! Hans fru Elmire och barnen Damis och Mariane 
är inte lika entusiastiska över den fromme mannen, 
som sakta men säkert håller på att ta kontrollen över 
huset.

Alla kan se att Tartuffe är en hycklare och bedragare 
som använder religionen för att manipulera Orgon. 
Alla utom Orgon, som inte bara bjudit in honom att 
bo i sitt hus, han har också lovat Tartuffe sin dotters 
hand, fast hon avskyr honom. Tjänsteflickan Dorine 
försöker övertyga Mariane att stå upp för sig själv 
och säga ifrån till sin far, men hon ser det som hopp-
löst och hotar med självmord.

Likt en självplågare med tagelskjorta är han, den 
fromme Tartuffe. I ett försök att visa Orgon hur  

manipulativ Tartuffe verkligen är, planerar familjen 
att locka Tartuffe att bekänna sin lust till Elmire. Som 
den milde man han utger sig för att vara, och dess-
utom gäst, bör han inte ha sådana känslor för frun i 
huset, och familjen hoppas att Orgon efter en sådan 
bekännelse kommer att kasta ut Tartuffe.

Tartuffe försöker mycket riktigt förföra Elmire, men 
deras konversation avbryts när Damis, som har 
lyssnat på dem, inte längre kan kontrollera sin ilska 
utan hoppar fram från sitt gömställe för att anklaga 
Tartuffe, som blir chockad – men hämtar sig.
När Damis triumferande berättar för Orgon vad som 
har hänt, anklagar Tartuffe istället Damis för att vara 
den värsta syndaren. Orgon är övertygad om att det 
är Damis som ljuger, kastar ut honom och gör honom 
arvlös.

Som en gåva till Tartuffe och ytterligare bestraffning 
av Damis och resten av familjen, överlämnar Orgon 
alla sina världsliga ägodelar till Tartuffe som nu är 
den enda arvingen och mycket snart Orgons svärson.

Elmire gör nu ett sista försök att få Orgon att förstå 
att allt Tartuffe gör är hyckleri, men han låter sig inte 
övertygas och fortsätter att låta sig förblindas av 
denne bedragare.

Tartuffe kan inte kontrollera sina omåttliga begär 
och försöker oavbrutet förföra Elmire med fromma 
ord. Elmire gömmer till slut sin man och skickar efter 
Tartuffe, uppmuntrar honom lite och lockar ho-
nom att göra närmanden. Tartuffe säger till henne 
att även om en gift kvinna naturligtvis inte kan ge 
sig hän åt en världsvan gentleman, finns det inget 
omoraliskt med att hon accepterar en beundrare som 
han själv, då han ju är en from man. Han lovar att ta 
på sig skulden för ett äktenskapsbrott och inte minst 
hålla affären hemlig.

När Orgon slutligen kryper fram ur sitt gömställe 
verkar spelet äntligen förlorat för Tartuffe. Orgon 
befaller Tartuffe att lämna huset, varpå Tartuffe 
påminner om det gåvobrev Orgon undertecknat om 
att överlämna allt han äger till Tartuffe. Det är Orgon 
som ska ut!

…men misströsta inte.
Som i alla goda komedier får även denna historia ett 
lyckligt slut. Till och med Tartuffes största beundra-
re, madame Pernelle, blir till slut övertygad om hans 
hyckleri… 

Akt 1

Akt 2



”Världen är fortfarande full av 
opportunistiska Tartuffes och 
Orgons med låg självkänsla 
och alldeles för mycket makt”
Tartuffe är alltid aktuell. Det är alltid relevant att bli påmind om att 
våga stå för sina åsikter och ta egna beslut. Att tro på sig själv. Att ge 
andra makten över sitt liv kommer det väldigt sällan något gott ur.

Världen är fortfarande full av människor som inte kan säga nej, inte 
tror på sitt eget värde och därför lätt kan sugas in i en virvel av miss-
förstådd kärlek och manipulation. Världen är fortfarande full av 
opportunistiska Tartuffes och Orgons med låg självkänsla och alldeles 
för mycket makt. Fanatism är högaktuellt och något som fortfarande 
krossar familjer.
  
Vi lever i en galen värld. En värld som blir allt större och allt mindre på 
samma gång. Ytterligheterna blir tydligare för varje dag och gränser-
na flyttas. Vi omges av fanatism och överallt finns konspirationsteo-
rier, Q-Anon, Big Pharma, coronaförnekelse, Elvis lever, Flat Earth… 
Enough to make a woman go crazy! Fanatismen döljer rädslan för att 
förlora kontrollen över sitt eget liv. Och när man inte tror att man kan 
lösa sina egna problem söker man meningen med livet utanför sig 
själv. Överlåter ansvaret åt andra, åt religionen eller låter konspira-
tioner att tala om hur livet ska förstås och levas. 
 
Vår Orgon söker själens och familjens frälsning. Hans familj har 
tappat fotfästet, de står utan tro och riktning – då kommer Tartuffe 
och ger honom riktning, fokus och mening med livet! Men hur är det 
med människorna runt omkring Orgon? Dem han älskar och försöker 
övertala att ”se ljuset”?

Vad gör fanatism med en familj? Vad gör vi för att kunna navigera i 
ett samhälle som blir alltmer splittrat?
 
Alla i den här familjen väljer sitt eget sätt att navigera i Orgons 
fanatism. Frågan är vad som fungerar bäst – spela död, bli rasande, 
kämpa tappert eller bara följa med och hoppas på det bästa? 
 
Anne Barslev, regissör



Lustfylld musikalisk resa
Kirke Mechems musik till Molières pjäs Tartuffe kan enklast 
beskrivas som eklektisk med en tydlig Nordamerikansk 
grundbult, lyhörd för dramat och med ett Wagnerianskt 
tankesätt kring ledmotiv. 

Det är en rapp och kvick orkestersats med sångpar-
tier som både utmanar och tilltalar lyssnaren. 
Mechem använder många raffinerade grepp för 
att väva ihop berättelsen. Ibland genom subtila 
lån av motiv eller orkestrering, ibland skam-
löst fräcka stölder av idiom och melodi. Han 
bjuder på en lustfylld musikalisk resa där vi 
bland annat passerar medeltida ballader, 
hisnande ensembler och romantiskt 
dramatiska arior. 

Jag garanterar att lyssnaren kom-
mer att känna igen minst ett musi-
kaliskt citat, men mellan citaten 
och lånen är det en helt egen 
värld av musik Mechem ger 
oss som bär operan fram till 
en final som nästan bjuder 
in till allsång. 

Mycket nöje!  

Fredrik Burstedt, 
dirigent

Göra opera av teater
En opera är något helt annat än en pjäs och en 
librettist får lov att göra ändringar som inte anses 
tillåtna i talad teater. Jag tog bort allt jag trodde att 
Molière hade lagt till mot sin vilja och uppfann ett slut 
som så nära som möjligt överensstämmer med hans 
eget – utan att kräva kungens ogrundade ingripan-
de. Eftersom jag var min egen librettist kunde jag 
rekonstruera pjäsen längs musikaliska linjer och göra 
ytterligare förändringar medan jag komponerade 
musiken. Molière hade roligt med språket och det 
hade jag också. 

Jag har intagit samma inställning som kompositör. 
Partituret vimlar av musikaliska skämt, parodier, ka-
rikatyrer, till och med musikaliska ordvitsar. Om detta 
stör någon som tycker att en opera måste ha en stel 

stilistisk enhet för att få kallas opera, svarar jag som 
Molière gjorde till sina fromma kritiker: ”Hur ska jag 
kunna presentera en hycklare på scenen utan att ge 
honom en ärlig mans gester”? 

Satir kan vara antingen kvick eller elak. En ordvits 
kan vara rolig eller bara dum. Musikaliska och dra-
matiska rörelser måste upprätthållas annars blir 
skämtet tunt. Men effekten behöver inte alltid vara 
enbart komisk. En kompositör kan naturligtvis inte 
vara sin egen domare. Själv kan jag bara säga att jag 
har försökt, som Yeats, att ”återupptäcka en teater-
konst som ska vara glad, fantastisk, extravagant, 
nyckfull, vacker, resonant och totalt hänsynslös." 
Det låter som en bra beskrivning av Molière. 

Kirke Mechem, tonsättare
 
Texten är ett utdrag ur Kirke Mechems förord till en uppsättning av 
operan 1982, fritt översatt till svenska.  

”I am delighted that my opera 
is being produced in Sweden, 

and by such a fine company 
as the Norrlandsoperan. I 

hope that the audience 
will enjoy it as much 

as I enjoyed 
composing it”.

 /Kirke Mechem



Låt dig  
inte luras…
Med Tartuffe, eller Bedragaren (Tartuffe, ou l’Impost-
eure) skrev Molière in sig i den absoluta världsdra-
matiken. Som den skådespelare han i grunden var 
förstod han kraften i hur en publik får fylla i gestalt-
ningen de ser med en egentolkning. I Molières mora-
litet gestaltas en familj som bit för bit plockar sönder 
sig genom inflytande av en religiös demagog.

Samtiden förstod att 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 mycket 
oväntat dyka upp i slutet av handlingen, ett så kallat 
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 glas-
klar: låt dig inte luras av dogmatiker som vill utnyttja 
din tro för egen vinnings skull. 

På grund av all kontrovers kring Tartuffe, avstod Mo-
lière mestadels från att skriva så politiskt inkorrekta 
pjäser som denna igen.



15 januari 1622
Jean Babtiste Poquelin föds och 
döps i Paris, först av medelklassfa-
miljen Poquelins sex barn. Fadern 
Jean arbetar vid hovet.

1632–1639 
Jean Babtistes mor Marie Cressé 
dör när han är tio år. Under den 
här tidsperioden studerar han vid 
Collège de Clermont som drivs av 
jesuiterna i Paris. Meningen är att 
han ska bli advokat. Hans morfar 
tar ofta med honom på teater.

1640 
Jean Babtiste träffar Madeleine 
Béjart, en 22-årig skådespelerska. 

1643 
Jean Babtiste överger sin juridiska 
karriär för att bli skådespelare och 
ägna sitt liv åt teatern. Han grun-
dar tillsammans med Madeleine 
och ytterligare skådespelare Illustre 
Théatre ”Den lysande teatern”. I 
samband med det antar han pseu-
donymen Molière. Armande Béjart 
föds också detta år och det speku-
leras i om hon är dotter eller syster 
till Madeleine. 

1647 
Molières teatersällskap börjar 
spela i Paris. Det går inte alls bra 
och flera av skådespelarna lämnar 
teatern. Molière kan inte betala 
sina räkningar varpå han hamnar i 
fängelse en tid. 

1651 
Molière skriver sin första pjäs, 
L Étourdi.

1658 
Teatertruppen får spela för hovet, 
vilket resulterar i beskydd av kung-
en och hela sällskapet får flytta 
in i Theatre du petit Bourbon vid 
Louvren.

 
1659 
Louvren ska byggas ut och plötsligt 
står teatergruppen arbetslösa och 
utan teater. Till slut ställer Kungen 
en sal på slottet till deras förfogan- 
de och det blir premiär för Sgana- 
relle.

1662 
Den nu fyrtioåriga Molière gifter 
sig med 19-åriga Armande Béjart. 
Senare samma år har Hustruskolan 
premiär, där handlingen kretsar 
kring en äldre man som vill gifta sig 
med en mycket ung, oskyldig flicka. 
Stormig debatt följer där Molière 
anklagas för både gudlöshet och 
incest av den sida som hävdar att 
Armande i själva verket är hans 
dotter. 

1664 
Molières son Louis föds i januari, 
kungaparet är gudföräldrar. Tyvärr 
dör pojken redan i november. 
Tartuffe får premiär i Versailles och 
Molière skaffar sig direkt fiender 
inom kyrkan och pjäsen förbjuds. 
Trots att kung Ludvig XIV några år 
senare upphäver förbudet, blir Mo-
lière inte förlåten av kyrkans män 
under sin livstid.

1665 
Molière och Armande får en dotter, 
Marie Madeleine, och Madeleine 
Béjart blir gudmor. Don Juan har 
premiär.

1668 
Komedin Den girige har premiär i 
Paris. Efter Tartuffe är det den mest 
spelade av Molières pjäser.

1672 
Molière fyller 50. Sonen Pierre föds, 
men lever endast en månad. Made-
leine Béjart dör.

1673 
Den inbillade sjuke får premiär. Un-
der en av föreställningarna med-
verkar Molière trots att han
är mycket svag och så pass dålig 
att han senare på kvällen den 17 
februari dör, 51 år gammal. 
Han har bett om en präst för en 
sista smörjelse, men nekas av kyr-
kan. Armande uppvaktar kungen 
och ber honom tillåta Molière en 
begravning – trots att han är skå-
despelare. Detta beviljas men efter 
mörkrets inbrott och utan ceremo-
ni. 

Moliére – Jean Babtiste Poquelin 
– spelade ofta själv huvudrollen i 
sina pjäser som genomgående drev 
med aktuella företeelser med hjälp 
av en stor portion ironi, ofta på ett 
avslöjande sätt. Han dör efter en 
lång tids sjukdom, sliten av olika 
strider och arbetet som teaterle-
dare, författare och skådespelare. 
År 1792 förs Molières kvarlevor till 
museet för franska monument och 
1817 flyttas de till Paris största kyrko-
gård, Père-Lachaise.

Molière 400 år



Kirke Mechem  
Kompositör  
och librettist 
Amerikanen Kirke Me-
chem, född i Kansas 1925, 
är en produktiv kompo-
sitör med över 250 verk 
bakom sig. Hans kompo-
sitioner täcker nästan alla 
genrer men vokalmusik 

utgör kärnan. Tartuffe är hans första opera, och har 
sedan premiären 1980 spelats över 400 gånger i sex 
länder. År 2002 registrerade ASCAP (American So-
ciety of Composers, Authors, and Publishers) framträ-
danden av hans musik i 42 länder. Han har hedrats, 
prisats och bland annat belönats med ett livstidspris 
från National Opera Association. 2012 tilldelades 
han hedersexamen som ”Doctor of Arts” av Kansas 
University.

Fredrik Burstedt  
Dirigent
Fredrik Burstedt inledde 
sin musikaliska bana som 
violinist och har efter sin 
debut med Sveriges Radi-
os Symfoniorkester varit 
internationellt efterfrågad 
som konsertmästare och 
solist. Han har tilldelats 
det prestigefyllda Herbert Blomstedt stipendiet 
instiftat av Kungliga Musikaliska Akademien och 2017 
tilldelades han en Grammis för sin porträttskiva av 
kompositören Mats Larsson-Gothe tillsammans med 
Västerås Sinfonietta och Helsingborgs Symfoniorkes-
ter. Fredrik har jobbat med alla professionella or-
kestrar i Sverige samt flera internationellt. Han är en 
flitigt anlitad operadirigent och har även uruppfört 
flertalet svenska musikdramatiska verk, bland annat 
urpremiären av Jonas Bolins Tristessa på Kungliga 
Operan i Stockholm hösten 2018, som också utsågs 
till en av de fem viktigaste operahändelserna i värl-
den. 

Stine Martinsen  
Scenograf
Stine Martinsen är utbildad 
scenograf och kostymdesig-
ner från Det Kongelige Kun-
stakademi i Köpenhamn, 
verksam inom teater, opera 
och musikal. Hon har desig-
nat över 50 uppsättningar 
i Danmark, Sverige och 
Lettland för scener som Det 
Kongelige Teater och Folketeatret i Köpenhamn, 
Malmö Opera, Göteborgs, Uppsalas och Malmös 
Stadsteatrar samt Nationaloperan i Riga. Hon har 
även gästat SATC i New York med kostymdesign till 
teaterföreställningen The Baroness. Sedan 2011 har 
hon kontinuerligt arbetat ihop med operaregissör 
Anne Barslev. Madam Butterfly på Den fynske Ope-
ra var deras första samarbete efterföljt av bland 
annat Barberen i Sevilla på Det Kongelige Teater, 
Romeo och Julie på Copenhagen Operafestival, 
och Carmen på Malmö Opera.

Max Mitle  
Ljusdesigner
Max Mitle har ljussatt scener 
som Dramaten, Göteborgs 
Stadsteater, Stockholms 
Stadsteater, Smålands Musik 
& Teater, bland flera andra, 
på några av dem har han 
även gjort scenografi. För sitt 
innovativa ljustänkande och 
sin kreativa uppfinningsrike-
dom har han tilldelats stipendium från Sten A Olssons 
Stiftelse för Forskning och Kultur. Hans ljussättningar 
kännetecknas av hög konstnärlig integritet och att 
känslomässigt styra publiken i realtid genom intensi-
tet, färgval och kontraster, alltid med fokus på berät-
telsens dramaturgi. Min strävan är att min design skall 
vara en medaktör till skådespelaren, ett betydelsebä-
rande element på scenen, säger han själv. 

Angelica  
Ekeberg  
Maskdesigner
Angelica Ekeberg är ut-
bildad mask- och peruk-
makare 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 Kejsarens nya kläder och Macbeth hösten 
2021, 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 och serier som Den osannolike mördaren på 
Netflix och Lust på HBO.

Konstnärligt  
team

Annsofi Nyberg  
Kostymdesigner
Annsofi Nyberg är upp-
vuxen i Umeå och har va-
rit knuten till Norrlandso-
peran sedan 1978. Utöver 
ett stort antal produktio-
ner här, senast Kejsarens 
nya kläder hösten 2021, 
har hon återkommande 

uppdrag på Sveriges alla större teater- och operasce-
ner 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 Stock-
holm, 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 Nobel-
festens 100 års jubileum. Annsofi har även arbetat i 
Norge, Finland, Vietnam, Sydafrika och England.

Anne Barslev  
Regissör 
Danska Anne Barslev 
tog examen från Hooge-
school voor de Kunsten i 
Amsterdam 2005. Hon 
är en mångfacetterad 
regissör som alltid tänjer 
på gränserna för operabe-
rättelser och ofta arbetar 
med utomhusföreställ-
ningar. Hon har fler än 35 operaproduktioner bakom 
sig, i Danmark, Norge och Sverige men arbetar även 
med DR Symfoniorkestern, kör och andra ensembler. 
I Svendborg har hon sedan 2006 varit en frontfigur i 
de återkommande utomhusoperaföreställningarna 
på Valdemars Slott i Danmark och kommer regisse-
ra totalteaterföreställningen Fjeren og Rosen med 
Odense Symfoniorkester och över 1000 deltagare, i 
sommar. Anne Barslevs iscensättning av Askungen på 
Fyns opera 2020 nominerades till ”Årets opera” vid 
årets Reumert-prisutdelning.

Sofia Winiarski  
Dirigent på turné
Dirigent Sofia Winiarski är 
baserad i Stockholm. Tid-
ningen Opus listade henne 
nyligen som en av Sveriges 
mest intressanta musik-
profiler – och en stigande 
stjärna. Hon avslutar just 
nu sina studier på Kungliga 
Musikhögskolan i Stock-

holm, men har redan tagit steg in i den professionella 
världen tack vare inbjudningar, och återinbjudningar, 
från orkestrar runt om i Sverige. Säsongen 2021/2022 
inkluderar debut med Norrköpings Symfoniorkester, 
Kungliga Arméns Musikorkester, Helsingborgs Symfo-
niorkester, Svenska Kammarorkestern och Kungliga 
Marinens Musikorkester. Hon dirigerar fyra av före-
ställningarna under turnén av Tartuffe i maj, och gör 
därmed sin professionella operadebut med oss på 
Norrlandsoperan.

Harald Leander Översättare
Harald Leander är inte enbart översättare utan i andra sammanhang också regissör, 
skådespelare, konstnärlig ledare, ljudboksuppläsare, dramatiker, frilansande teater-
musiker och fakir. Han studerade drama-teater-film vid Lunds universitet efter musik-
gymnasiet och därefter på Teaterhögskolan i Malmö. Skådespelat har han gjort på 
exempelvis Skånska teatern, Malmö Stadsteater, Riksteatern, Malmö Opera, Radiote-
atern och Varieté Vauduvill, samt i ett antal produktioner i Frankrike. Harald Leander 
kan också kännas igen från Wallanderfilmer och Hipp Hipp! på tv.



Peter Kajlinger 
Orgon

”Vi är i samma 
ålder”
I julas var jag kejsaren, i 
Kejsarens nya kläder här på 
Norrlandsoperan, före det 
medverkade jag här i Rigo-
letto 2015 och Elefantman-
nen 2012. Jag gör alltid mitt bästa för att ge publiken 
en oförglömlig upplevelse och ser fram emot Tartuffe, 
det är alltid kul och utmanande att spela komedi. I 
det här fallet är det exakt min egen spelålder på min 
karaktär Orgon. Utmaningen ligger i att hitta nyanser i 
alla scener och precisionen i snabba tempobyten. Jag 
ser mycket fram emot att få sjunga med så fantastiska 
sångare!

Tessan-Maria  
Lehmussaari 

Dorine 

”Hon är street- 
smart och  
svårflörtad”
Jag älskar min karaktär! 
Dorine är spindeln i nätet, ser och hör allt som sker i 
hushållet och är den som drar i trådarna, hon är “street 
smart”, en svårflörtad och klok ung kvinna med skinn 
på näsan som ser igenom varje falskhet och bluff. Do-
rine kan lära oss att våga stå upp för oss själva och att 
inte ta motgångar på så blodigt allvar. Hon må vara 
lägst i rang som familjens husa, men bör verkligen inte 
underskattas! Sprudlande skratt är hennes signum och 
utmaningen är att hitta alla nyanser i skratten. Det är 
också intressant att luska i hennes bagage och försöka 
förstå varför hon är så tuff, snudd på okänslig. Jag ser 
fram emot att få dela denna färgsprakande föreställ-
ning med publiken!

Oskar Bergström  
Flipote
”Han är inte rädd 
för att vända 
kappan – om 
det skulle gynna 
honom”
Min första roll som sångare i en opera var 2018 här 
på Norrlandsoperan, som Markisen i La Traviata, så 
det känns alltid lite extra roligt att få komma tillbaka 
till den här scenen. Min Tartuffe-karaktär Flipote är 
en väldigt opportunistisk person. Han söker sig till de 
som bäst kan förbättra hans liv och är inte rädd för att 
vända kappan – om det skulle gynna honom. Trots det 
tror jag att han ändå har en vriden kärlek till familjen 
han arbetar hos och till viljan att tjäna andra. Även om 
han snabbt kan byta sida så tror jag aldrig det sker helt 
utan sorg. I den här föreställningen är jag enbart fysisk 
skådespelare, så den största utmaningen är nog att 
hålla mig i samma nivå av spel, intensitet och intention 
som sångarna utan att ha repliker att luta mig mot. 

Ulrika Tenstam  Mme Pernelle 

”En sann studie i människokännedom”
2013 medverkade jag i familjeoperan Snödrottningen här på Norrlandsoperan. 1991 
gjorde jag Dalila i Saint-Saens opera Samson et Dalila på Folkoperan, det är än idag 
min favoritoperaroll! Som Mme Pernelle i Tartuffe ikläder jag mig en karaktär som är 
så infernaliskt säker på sin sak – det är en sann studie i människokännedom. Farten, 
fläkten och frenesin är uppfriskande i den här föreställningen, och samtidigt en 
utmaning för den musikaliska och sceniska tajmingen, som är hemligheten med en 
komedi. Jag ser fram emot mötet med publiken som skapar det där nuet; magin.

Per Lindström  
Valère 

”Han är en sann 
romantiker”
En roll jag minns särskilt var 
när jag gick på Härnösands 
Folkhögskola och gjorde 
Basilio i Figaros bröllop, 
fast då hette hen Madam-

me Bacille och jag hade korsett och klänning, det var 
väldigt spännande. Senast jag var på Norrlandsoperan 
var 2018 med La Traviata. Jag tycker att det är härligt 
att Tartuffe är en ensembleopera och att alla har roller 
som gör att handlingen går vidare. Min rollkaraktär 
Valère, är en sann romantiker, det är allt eller inget. 
Väldigt dramatisk. Jag ser särskilt fram emot att få 
komma hem till Härnösand och visa föreställningen för 
alla mina vänner och familj.

Martin Lissel  
Damis

” Han är explosiv 
och fysisk”
När jag gick på Operahög-
skolan gjorde jag rollen 
Don Giovanni. Jag minns 
den särskilt väl för det var 

en så rolig och komplex roll att 
få gestalta! Det här är min debut på Norrlandsoperan 
men jag har sjungit i konsertsalen förut, Carmina Bu-
rana 2016 med Umeå musiksällskap. Min rollkaraktär i 
Tartuffe, Damis, är väldigt explosiv och fysisk vilket är 
kul, men det är samtidigt den största utmaningen; att 
det inte blir för ensidigt. Det ska bli jättekul med turné, 
att se hur föreställningen kommer tas emot på olika 
platser.

Amanda Liljefors  
Mariane
Jag gör min operadebut med 
rollkaraktären Mariane. Hon 
slits mellan att vara en god 
dotter och behålla sin pappas 
kärlek, och viljan att leva sitt 
liv på egna villkor och följa 
sina drömmar. Hon är både 
vek och stark, rädd och modig 
och hennes entré i sista akten är supercool! Den fan-
tastiska kostymen jag får ha på mig är enorm! Bom-
bastisk, svårmanövrerad och fruktansvärt kul att jobba 
med! Det ska bli otroligt roligt att få visa upp den här 
uppsättningen, som är helt underbar i mitt tycke, och 
dela den med publiken både i Umeå och runtom i 
Norrland!

Susanna Levonen 
Elmire 

”Hon är kaxig, 
smart och  
empatisk” 
Salome är en av mina ab-
soluta favoritroller, galet 

bra musik där man måste gräva djupt i sig själv – och 
fantastiskt att få sjunga med mina idoler som mamma; 
Dame Gwyneth Jones i Malmö och Dagmar Pecková i 
Kassel. Sieglinde i Valkyrian var ren lycka att få spela, 
i Karlstad fick vi den längsta ovation jag någonsin fått 
efter en enskild akt. På Norrlandsoperan är Wozzeck 
min all time favourite! Marie passar mig som en hand-
ske och det finns inte en onödig takt i operan. Omöjligt 
att glömma Elektra förstås, som fick hela Umeå att gå 
man ur huse. Elmire i Tartuffe gillar jag för att hon både 
är kaxig, smart och empatisk. Det utmanande i denna 
fysiska, skruvade komedi, är att ändå skapa en trovär-
dig karaktär. Men vi har väldigt kul på scen!

Linus Börjesson  
Tartuffe

”Han är ju 
inte så lätt att 
tycka om…”
Min senaste rollkaraktär här 
på Norrlandsoperan var som 

Figaro, i Figaros bröllop 2015. Min roll Tartuffe är ju inte 
så lätt att tycka om, så jag nöjer mig med att försöka 
förstå honom… och försöka få publiken att förstå vad 
det är som driver honom.  Att äntligen få sjunga opera 
och möta publiken igen efter alla restriktioner – det ser 
jag verkligen fram emot!

”Kostymen är enorm, bom-
bastisk, svårmanövrerad och 
fruktansvärt kul att jobba 
med!” 

Möt sångarna



Abonnemang på 
Norrlandsoperan  

 

Underlätta för dig själv att komma iväg på ännu fler  
operor, konserter och dansföreställningar!

Bli abonnent hos oss så får du inte bara 25-40% rabatt på ordinarie biljettpris och 
automatiskt en säkrad plats till de största scenkonstupplevelserna varje ny säsong.

Du får också fina biljetterbjudanden till föreställningar som inte ingår i ditt 
abonnemang, exklusiva inbjudningar, rabatter på restaurang Elektra, en fin gåva 

inför varje ny säsong, chans att dela upp betalningen… och en massa annat!

Boka direkt på noabo.se   •   Ring 090 15 43 00   •   Mejla biljetter@norrlandsoperan.se

Produktionsteam

Producent: Britta Amft
Biträdande producent:
Robert Dahl Norsten
Inspicient: Tarja Ylinen
Repetitörer: Jonas Olsson
och Samuel Skönberg
Dirigentassistent: Sofia Winiarski
Textmaskinist: Ludvig Nitzler
Produktionsansvarig attributmakare: 
Linnea Öhrlund
Attributmakare: Catharina Carlsson
Föreställningsrekvisitör:
Madelen Eliasson
Belysningsmästare: Jessika Flodell  
och Johan Jerrskog
Dekorationsmästare: Maja Johansson
Produktionsansvarig kostymmästare: 
Emma Olsson
Kostymmästare: Sandra Wahlström, 
Susanne Lidgren, Maria Öhgren Hedberg  
och Mysan Adamec
Skräddare: Sari Franzén, Kitty Grenholm 
och Arvid Sandin
Kostymtekniker: Anna Eliasson  
och Fanny Sallinen
Maskör: Amelia Cazorla
Maskassistent: Jenny Stade
Produktionsansvarig scenmästare:  
Stefan Sandgren
Scentekniker: Hanna Nilsson
Orkestertekniker: Jerry Ericsson
Produktionsansvarig verkstadsmästare  
och smed: Fredrik Larsson
Verkstadsmästare och snickare:  
Peter Lundmark
Smed: Daniel Borgs

Norrlandsoperans  
symfoniorkester

Violin 1: Joel Nyman, Matias Malmqvist, 
Andreas Olsson, Clara Bjerhag, Per-Erik 
Andersson, Elin Thorsell, Nicole Ladenthin 
och Patrik Kimmerud. 
Violin 2: Pontus Björk, Kersti Wilhelmsson, 
Erik Wallin, Mikhail Zatin, EvaBritt 
Molander, Torbjörn Näsbom och  
Clara Lindström. 
Viola: Malgorzata Blaszczyk, Ester 
Forsberg, Sebastian Flögel, Åsa Hjelm och 
Karin Petersdotter Eriksson. 
Cello: Bekhbat Tsagaanchuluun, Jessie 
Langhard, Kerstin Isaksson, Kristina 
Tereschatov och Karin Bjurman. 
Kontrabas: Jan-Emil Kuisma, Charlotte 
Petersson och Josefin Landmér.
Flöjt: Ebba Wallén och Pepita del Rio.
Oboe: Yui Ito och Johannes Ögren. 
Klarinett: Jonas Olsson Hakelind och 
Tomas Agnas.
Fagott: Maria Hellström och  
Jonathan Bauer.
Valthorn: Orvar Johansson och Yerang Ko.  
Trumpet: Elvira Broberg/Malin Silbo 
Ohlsson.
Trombon: Daniel Hedin/Peter Nygren.
Pukor: Bo Håkansson.
Slagverk: Mats Lindström. 
Harpa: Gabriela Thür.

Copyright: Edition Wilhelm Hansen AS/ G. 
Schirmer Inc.

Program

Foto: Malin Arnesson. Tryck: Original tryckeri 
Text där inte annat anges, form och produktion:  
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Med stöd av

Norrlandsoperan ägs till 60% av Region Västerbotten och 40% av Umeå kommun. Vi erhåller 
bidrag från Statens Kulturråd. Våra huvudsponsorer är Västerbottens-Kuriren, Original 

tryckeri och Yamaha. Stort tack till alla bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners.



Skandinavienpremiär  
för operan Tartuffe 2022

Umeå 2–23 april

Östersund 28 april

Luleå 5–6 maj

Sundsvall 10 maj

Härnösand 14 maj

Skellefteå 17 maj


