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Välkommen
Varmt välkommen till 
Norrlandsoperan - här  
får samtiden och 
framtiden ta plats!
Jag är otroligt stolt över att få hälsa 
dig välkommen till vårt operahus, där 
vi alltid strävar efter att vara i framkant 
med den nyskapande scenkonsten! Jag 
är övertygad om att du kommer att bli 
berörd på djupet av Kaija Saariahos 
Adriana Mater, en opera som idag 
känns oerhört angelägen och aktuell 
med tanke på det fasansfulla krig som 
rasar i vårt närområde. Kaija Saariaho 
har i Adriana Mater skapat en helt 
unik musikalisk skönhet som utforskar 
drömmen och krigets fasor och dess 
påverkan på människan.

Finska Polarprisvinnaren Kaija 
Saariaho är en av vår tids mest hyllade 
tonsättare och det känns fantastiskt 
att som första operahus i Sverige 
kunna presentera en helaftonsopera 
av henne och just den här dramatiska 
föreställningen med Emma Sventelius, 
Hege Gustava Tjønn, Jonah Spungin 
och Joshua Owen Mills i huvudrollerna, 
tillsammans med Norrlandsoperans 
symfoniorkester i utökad kostym, under 
ledning av vår förste gästdirigent finske 
Ville Matvejeff och i regi av vår egen 
operachef, Dan Turdén.

Scenografi, kostym, dekor och rekvisita 
har tillverkats här i Norrlandsoperans 
verkstäder och ateljéer och tillsammans 
är vi fler än etthundra medarbetare 
som på ett eller annat sätt har bidragit 
till föreställningen.

Norrlandsoperan strävar efter att 
vara Sveriges ledande spelplats för 
nyskapande scenkonst, och vi fortsätter 
lyfta fram musik skriven av kvinnor som 
det anstår ett hus som vill vara relevant 
i ett demokratiskt samhälle. Jag är 
säker på att du ikväll kommer bli berörd 
på många olika sätt och att du får en 
scenkonstupplevelse av internationell 
toppklass. 

Tack för att du valt att besöka oss och 
tack för att du också är nyfiken på 
både samtid och framtid. Nu är det 
dags att upptäcka allt som den här 
föreställningen har att erbjuda. Vi ses i 
salongen!

Erik Mikael Karlsson, 
Verkställande direktör



Norrlandsoperans Symfoniorkester, dirigent Ville Matvejeff och Jonah Spungin (Tsargo)



Vad betyder den här operan 
för dig, i jämförelse med andra 
verk och musik du skapat 
under din karriär?
Adriana var min andra opera och tillsammans 
med min senaste opera Innocence var den 
det mest krävande verk jag någonsin skrivit. 
Det är inte bara den längsta och största 
utav mina verk, men också ämnet och 
karaktärerna var svåra att leva tillsammans 
med varje dag i tre år. Det är också ett 
verk som möter teman och material som 
är väldigt intima för mig och är utan det 
trygga avståndet av ett längre tidsspann eller 
intellektualisering som mina andra verk hade.

Vad är dina tankar och känslor 
gentemot Adriana Mater och 
temats relevans idag jämfört 
med när den hade premiär 
2006? 
I centrum av verket ligger kärleken och hatets 
födelse i de djupaste delar av människan 
och hur denna kärlek och detta hat kan 
trassla ihop sig, i extrema situationer som ett 
krig eller när ett barn föds. I den meningen 
så känns inte operan direkt kopplad till en 
särskild tid och plats. Självklart i dessa tider är 
krigets närhet i Europa mer kännbart och det 
påminner också om hur vi kunde känna oss 
under 90-talet. Även om operan inte utspelas 
i en specifik plats så hade vi händelserna på 
Balkan med oss när vi skapade den.

Adriana Mater har spelats i 
Frankrike, Finland, Tyskland, 
Storbritannien och i USA. Vad 
tycker du om att den nu får 
premiär i Sverige och just i 
Umeå på Norrlandsoperan?
Det känns alltid roligt när någon av mina 
operor får en ny produktion och möter en 
ny publik. Umeå har varit en spännande 
och njutbar plats för ny musik och jag har 
haft fantastiska upplevelser där, närmare till 
naturen än många andra scener. När man bor 
utomlands så känns det alltid viktigt att ta sitt 
arbete hem till den kultur man kommer från.

Är det något särskilt som du 
ser fram emot eller hoppas 
se, höra eller uppleva i denna 
version av operan?
Det har inte gjorts så många produktioner av 
Adriana Mater så det är alltid spännande att 
möta en ny vision för den. Det finns mycket att 
undersöka i verket och i de fyra karaktärerna, 
inte bara mörker utan också ljus. Jag ser fram 
emot hur en ny grupp av människor tar sig an 
det.

Hej Kaija Saariaho!



”Umeå har varit en 
spännande och njutbar 
plats för ny musik och 
jag har haft fantastiska 
upplevelser där”

– Kaija Saariaho

Emma Sventelius (Adriana)  
och Hege Gustava Tjønn (Refka)



Akt I
Synopsis

”I en diffus nutid i ett icke 
namngivet land”
Den unga Adrina och Tsargo flirtar med 
varandra. Men när Adriana märker att han 
är berusad blir han avspisad. Hon vill inte 
ha att göra med honom när han är full. 
Besviken lommar han iväg. 

I skymundan har Adrianas syster Reka 
lyssnat på Adrianas och Tsargos samtal. 
Refka tycker inte att Adriana borde haft 

Hege Gustava Tjønn (Refka), Jonah Spungin (Tsargo) och Emma Sventelius (Adriana)

Jonah Spungin (Tsargo) och Emma Sventelius (Adriana).  
Milismän: Johannes Nordström, Peter Norstedt & Håkan Sterbäck



någon som helst kontakt med Tsargo, än 
mindre ha dansat med honom förra året. 
”Det var en dans för mycket och det är på 
grund av den han stryker omkring här.”

Inbördeskriget är över och Tsargo har blivit 
chef över en milisgrupp. Han söker envist 
upp Adriana igen. Hon bryr sig varken om 
hans vapen eller hans svepskäl för att komma 
in i hennes hem. Hon avvisar honom men 
han tränger sig in och våldtar henne. 

Adriana är gravid. Refka ifrågasätter att hon 
väljer att ha kvar barnet. Adriana frågar sig 
om barnet kommer att bli en Kain eller en 
Abel. 

Paus

Jonah Spungin (Tsargo) och Emma Sventelius (Adriana).  
Milismän: Johannes Nordström, Peter Norstedt & Håkan Sterbäck

Hege Gustava Tjønn (Refka) och Amie Foon (Adriana, cover)

Jonah Spungin (Tsargo)



Akt II  
Synopsis

17 år har förflutit och 
inbördeskriget vilar som en 
mörk skugga, varken förlåtet 
eller glömt. 
Adrianas sjuttonårige son Yonas får reda på att 
hans far inte alls dog som hjälte, vilket Adriana 
påstått. Hur mycket Adriana än försöker förklara 
sig kan Yonas inte förlåta denna livslögn. Refka 
dyker upp och berättar att Tsargo är tillbaka 
i byn. Yonas går för att döda sin far. Refka vill 
hindra Yonas men Adriana förblir lugn, ”vill han 
döda honom, kommer han att döda honom”. 

Yonas hittar sin far och ställer honom till svars 
för vad han gjort. Yonas berättar att han tänker 
döda honom, men när han upptäcker att hans 
far är blind klarar han inte av det.

Yonas ber sin mor om förlåtelse för att han inte 
lyckades hämnas henne. Adriana anförtror 
honom att hon redan innan han föddes frågade 
sig dag och natt vad det skulle bli av honom, och 
ifall han skulle bli en mördare som sin far. Nu har 
hon äntligen fått svaret.



Emma Sventelius (Adriana), Hege Gustava Tjønn (Refka), Joshua Owen Mills (Yonas)



Emma Sventelius (Adriana)

”En opera om att  
växa som människa”
En text av författaren och  
musikologen Liisamaija Hautsalo



Kaija Saariahos 
andra helaftonsopera 
utmanar publiken med 
sitt aktuella ämne, en 
beskrivning av kriget ur 
en kvinnas synvinkel. 
Efter L’amour de loin med sitt motiv 
ur den medeltida kulturen ville 
Saariaho skriva ett verk vars ämne 
är förankrat i dagens verklighet. 
Detta medförde även en 
avgörande förändring i musikens 
karaktär i riktning mot en mörkare 
och dystrare ton. Saariaho har 
sagt att hennes musikaliska uttryck 
i Adriana Mater har mött den råa 
verkligheten. 

Klangbilden i Adriana Mater 
avviker från föregångaren 
L’amour de loin, vars textur färgas 
av diatonisk, om medeltiden 
påminnande lyrisk melodik 
samt en transparens och klarhet 
i texturerna. I Adriana har 
den lyriska sidan bytts ut mot 
krigets och våldets musikaliska 
ljudlandskap. Kriget har visserligen 
inte egentligen någon egen musik 
eller något ledmotiv i denna opera. 
Saariaho bygger upp krigets 
ljudlandskap på två sätt. Å ena 
sidan består landskapet av väldiga 
klangmassor med tung och mörkt 
klingande orkestrering samt av 
dynamiska ytterligheter i forte 
fortissimo-avsnitt med orkesterns 
fulla kraft. Ofta uppnås dessa 
ytterligheter gradvis, varvid det 
bildas extremt spänningsladdade 
avsnitt som förtätas och utvidgas. 

Även våldtäkten har fått ett eget 
musikaliskt uttryck i Adriana Mater. 
En rytmiskt hackande textur i 
fortissimo som förtätas till en 
kaotisk klangmassa hänvisar till 

denna extrema våldshändelse. 
Kören artikulerar ett skri som 
kulminerar i ett upprepat, 
tillbakavisande ”Non!”. 

Det mest betydande musikaliska 
motivet i Adriana Mater är det 
s.k. hjärtmotivet, som redan 
förekommer i L’amour de loin. 
Detta punkterade rytmmotiv som 
utförs av slagverken utvidgas i 
Adriana Mater till ett kärnmotiv i 
hela operan. 

Saariaho har berättat att hon 
fick idén till hjärtmotivet, då hon 
väntade sitt första barn. Hon 
började tänka på två hjärtan som 
klappar i en kvinnas kropp. Hela 
scenen Deux coeurs (Två hjärtan) 
har fått sitt namn av denna tanke. 

Personerna i Adriana Mater har fått 
sina egna musikaliska karaktärer. 
Adriana ackompanjeras av 
en låg stråkmatta och hennes 
vokala textur utvecklas av 
klarinetten. Hennes musikaliska 
tempo är lugnt. Tsargos musik 
domineras av en slående rytm och 
färgen i hans musik är mörk och 
aggressiv. Efter den häftiga och 
våldsamma musiken i första akten 
får beskrivningen av Tsargo ett 
långsammare tempo. 

Det kännetecknande för Refkas 
musik är ett stort tomrum i 
orkestreringen mellan de låga 
och de höga texturerna. Med sitt 
stora tonomfång innesluter hennes 
harmonier Adrianas harmonier. 
Refkas tempo är snabbare än 
Adrianas och musiken färgas av 
flöjterna. Yonas kommer in på 
scenen i andra akten i en situation 
där sanningen har uppdagats 
för honom. Han är inte son till 
en krigshjälte utan son till en 
våldtäktsman. Hans musik har 

snabbt tempo och domineras av 
blecket. 

Alltsedan de tidiga sångerna 
har Saariahos vokala produktion 
präglats av kärlekstemat. Även 
Adriana Mater handlar om 
kärleken, men under exceptionella 
omständigheter. Operan ställer 
frågan om en moder kan älska 
ett barn som hon burit till följd av 
en våldtäkt. I operans tredje scen 
frågar Adriana: ”Vem är denna 
varelse som jag bär på? Blir mitt 
barn Kain eller Abel?” 

Kain eller Abel? Adrianas fråga 
sammanfattar operans budskap, 
som är betydelsefullt även i vår 
tid. Då han fått veta sanningen 
om sig själv, beslutar sig Yonas för 
att hämnas, men sonen förmår 
inte döda sin far. Operan för fram 
ett budskap om försoning och 
förlåtelse: ”Vi fick ingen hämnd, 
Yonas, men vi är räddade”. 

Liisamaija Hautsalo

Författaren är musikolog och 
redaktör som disputerade vid 
Helsingfors universitet år 2008 
med fokus på Kaija Saariahos 
opera L’amour de loin.





Hege Gustava Tjønn (Refka), Jonah Spungin (Tsargo), Emma Sventelius (Adriana) och Joshua Owen Mills (Yonas)



”Vägen till helvetet är 
stenlagd av goda föresatser”
Intervju med regissör Dan Turdén av Malin Lindberg

Emma Sventelius (Adriana), Joshua Owen Mills (Yonas), Dan Turdén (regissör), Tarja Ylinen (inspicient)



”Vägen till helvetet är 
stenlagd av goda föresatser”
Intervju med regissör Dan Turdén av Malin Lindberg

En våldtäkt i krigstid.  
En kvinna blir gravid.  
Ett barn föds.  
En livslögn måste 
hanteras.  
Straff. 
Försoning.  
 
Handlingen i 
Adriana Mater kan 
sammanfattas i några 
få meningar, men 
historien är komplex. 
Det blir lätt så, när det 
handlar om människor. 
Kaija Saarioho ser fram 
emot att möta en ny 
vision för sin opera. 
Vilken är din? 
I den antika teatern står alltid ett 
olösligt dilemma i centrum. D v 
s ett svårt och livsavgörande val 
som kommer att sluta illa hur man 
än väljer. Ett sånt dilemma finns i 
varje tablå i den här operan och 
jag har sökt efter en klarhet och 
enkelhet i gestaltningen så att 
valsituationerna på scenen ska få 
en emotionell klangbotten i oss 
som tittar på. Då kan personerna 
på scenen bli ställföreträdande 
för oss i publiken. Även det var en 
antik idé, att personerna på scenen 
går igenom helvetets alla kval 
så att vi som tittar på ska slippa. 
Samtidigt ska vi tvingas läsa in oss 
själva i handlingen vi ser och tänka 
tanken ”hur skulle jag ha gjort i den 
situationen?”. Tematiskt har jag 
tagit fasta på förhållandet mellan 

arv och miljö eller som det pratas 
mer om i librettot: om blodet kan 
bära en skuld vidare.

Berättelsen skulle kunna vara 
tagen ur verkligheten idag, men 
krig är lika eländigt oavsett var 
och när det pågår eller vem 
det drabbar. Därför ville vi inte 
förankra händelserna till en 
specifik tid eller plats.Det Adriana 
Mater visar är att krig inte bara får 
fruktansvärda konsekvenser för 
de som är direkt inblandade utan 
påverkar livet för generationer 
framåt. 

Tolkningsmöjligheterna är oändliga 
och var och en i publiken har sitt 
eget bagage att bära. De kommer 
att uppfatta det som sker på olika 
sätt och med sin fantasi dra egna 
slutsatser. Det är bra. Det är det 
jag vill. 

Berätta om 
personerna i det här 
kammardramat
Även om det i en nyckelsituation 
i dramat, när Adriana blir utsatt 
för en våldtäkt, tydligt finns 
ett offer och en förövare så är 
den uppdelningen i den övriga 
handlingen mycket mer komplex. 
Mer en mänsklig gråskala än 
svartvitt. Uttrycket “vägen till 
helvetet är stenlagd av goda 
föresatser”, tycker jag är väldigt 
talande för det här verket. Trots att 
ondskefulla handlingar utförs så är 
ingen av rollpersonerna ond per 
definition. Tsargo blir hårt straffad 
av livet och berättelsen visar att 
det finns ett humanistiskt ljus och 
mörker i oss alla.

Du har sagt att det 
känts extra lustfyllt att 
arbeta med den här 
operan. Varför?
Med ett relativt okänt verk som 
det här, kan man frigöra sig 
från förutfattade meningar och 
förväntningar som ofta följer 
med att sätta upp en klassiker. 
Adriana Mater är redan skriven 
för människan idag, så relevansen 
finns redan, det jobbet är gjort och 
det går därför att förhålla sig mer 
intuitivt till materialet. Det skapar 
en kreativ frihet och det blir extra 
lustfyllt att jobba så, tycker jag. Jag 
hoppas att publiken ska känna av 
det också, att de kommer kunna 
luta sig tillbaka, låta sig översköljas 
av den vidunderliga musiken och 
den poetiska men rakbladsvassa 
texten.

Vad ska vi ta med 
oss från din version 
av Adriana Mater på 
Norrlandsoperan?
De föräldrar vi råkar få eller den 
miljö vi föds in i är vi alla offer för. 
Men vi är samtidigt herrar över 
våra handlingar och måste stå 
till svars för dem. Det är det enda 
sättet att kunna förändra något. 
Inget är förutbestämt och de val vi 
gör som människor kommer alltid 
att få konsekvenser. Vad är det som 
gör oss till de människor vi blir? 



Jacob McGrath (Abel) och David Persson (Kain)



…då får man stå och titta 
på medan rådjuren och 
de läckra fasanerna ger 
sig av mitt för näsan på 
en medan man sjunker 
till marken utmattad av 
svält. 
Hasselblad är en sträv diet och saknar 
många viktiga vitaminer. Alla sov. Det 
var tyst som i döden. De var alldeles 
uttröttade, hade hållit på att slåss 
hela dagen i går och väntade sig 
säkert inga fiender här, fanns ju heller 
ingen anledning till det, de reguljära 
förbanden var sprängda och i skogen 
kunde det bara finnas flyktingar... 
vapenlösa... ofarliga... Om inte istiden 
hade varit så hade man aldrig fått 
syn på den här stenen. Men då hade 
människorna kanske aldrig börjat 
föra krig heller. Före istiden, då var 
det bara Edens lustgård. Under 
palmerna och äppleträden. Kain, han 
slog ihjäl sin broder med en sten, på 
den tiden var inte några finare vapen 
uppfunna. Hon drog mig i armen. Ja, 
kom – nu sticker vi – jag kan inte se på 
den där killen längre, han slumrar så 
förbannat fridfullt – med sin karbin – 

Stenen låg alldeles lös på marken. 
Några tusenfotingar krälade 
bekymrat hit och dit i den lilla svarta 
fördjupningen under den, jorden var 
liksom spräcklig av vita gräsrötter 
eller vad det var. Undersidan var 
alldeles kall. Om man flådde av 
mossan på översidan så såg man 
att det var en rundslipad gammal 
sten, helt säkert från istiden, eller 
hade kanske legat på en havsbotten 
i många år medan förfäderna rodde 
sina runda ökstockar över vattnet och 
torkade salt ur de sträva skäggen. 
Fyra kilo. Fyra kilo granit i tinningen, 
det gör slut på vem som helst. Om 
man ändå hade tänkt på att sno 
åtminstone en pistol där borta i 
staden, en pistol eller ett gammalt 
gevär eller vad fan som helst, ingen 
kan väl klara sig utan vapen i dessa 
tider, i dessa skogar, mina händer 
började plötsligt darra…

Ur romanen Kain (1948) ©Bengt N 
Anderberg – Licensierat genom ALIS

Ur Kain  
av Bengt Anderberg



Trauma, ett sår som går i 
arv mellan generationer

Människor är sociala 
varelser. De upprättar 
förbindelser och skapar 
mening genom att 
leva tillsammans i olika 
former som vi kallar 
samhällen, grannskap 
och gemenskaper. 
Dessa formationer skänker social, 
kulturell och fysisk trygghet och 
säkrar reproduktionen av den nya 
generationen. När dessa system 
bryts genom våld och krig är 
återhämtnings- och försoningspro-
cessen aldrig smidig och okom-
plicerad. Trauman som upplevs 
individuellt och kollektivt kan 
fortplanta sig över flera generatio-
ner, långt bortom livstiden hos dem 
som fysiskt upplevde och bevittna-
de kriget. Det kan tyckas som om 
trauman från tidigare våld genom-
syrar de framtida generationernas 
landskap, minnen och till och med 
tränger in i deras DNA, vare sig 
de härrör från offer eller förövare. 
Trauman har ett efterliv som bärs i 
kroppen.

I dagens Europa ser vi i nyheter-
na från Ukraina och andra krig i 
många delar av världen hur krigets 
skepnader med tillhörande förödel-
se driver miljontals människor på 
flykt i världen.

Adriana Mater är en opera som 
vi inte kan vända oss bort från. 
Vi borde fråga oss vilka vägar till 
återhämtning från trauma och 
traumatiska minnen av tidigare 
våld som behövs i dagens värld. Vil-
ka är de lärdomar och kopplingar 
till det förflutna som bör bli åter-
funna och ihågkomna? Och vad är 
det särskilda med det våld som i 
tider av krig riktas mot kvinnorna 
och kvinnornas kroppar?

I efterdyningarna av första världs-
kriget framträdde psykologiska 
trauman orsakade av extremt 
våld och chockerande händelser. 
Fenomenet kallades till en början 
mentalt sammanbrott, granat-
chock eller hysteri hos män. Den 
nyligen släppta filmatiseringen av 
antikrigsromanen All Quiet on the 
Western Front av krigsveteranen 
från första världskriget Erich Maria 
Remarque skildrar det extrema 
fysiska och psykiska traumat under 
kriget, vilket boken också spårar i 
de återvändande soldaternas av-
ståndstagande från det civila livet 
efter kriget. I dag beskriver termen 
posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) fysiska och psykiska mani-
festationer som drabbar krigsvete-
raner, offer för sexuellt våld, offer 
för imperialistisk/kolonial makt, 
t.ex. ursprungsbefolkningar, och 
andra offer och vittnen till kata-
strofer och våld.

Trauman orsakar inte bara psykolo-
giska sår och förändringar i hjärnan 
utan även förändringar i kroppens 
kemi. Sådana skador förs vidare 
från en generation till nästa. Abori-
giner och Torressund-öbor i Aus-
tralien upplever trauman mellan 
generationer som kulturella och 
psykosociala skador. De nuvarande 
generationerna bär ärren av det 
kulturella folkmord som sanktione-
rades av statliga metoder som tog 
ifrån familjerna deras barn i syfte 
att utplåna ursprungsfolkens kultur 
och tillhörighet. Självskadebeteen-
den, självmord, fängelsevistelser, 
dålig allmänhälsa och undermåliga 
indikatorer på välbefinnande hos 
ursprungsbefolkningens invånare 
vittnar om hur skadorna fortplan-
tas mellan generationerna. Många 
aktivister och forskare betecknar 
landets koloniala bosättarmetoder 
som krig. Urfolkens kvinnor be-
handlades under den koloniala pe-
rioden som ägodelar och våldtäkt 
normaliserades genom att kvinnan 
avhumaniserades.

Våld mot kvinnor genomsyrar alla 
mänskliga samhällen, men antar i 
krig en särskild form. I krig används 
våldtäkt som ett vapen, vilket vi 
såg i Bosnienkriget på 1990-talet. 
När kvinnor som tillhör fiendens 
grupper utsätts för våldtäkt så 
utsätts de för en vålds- och makt-
handling som förödmjukar och 
förnedrar dem inte bara som indi-



vider utan som drabbar hela den 
sociala gruppen. Dessa handlingar 
är uttryck för makt och dominans 
genom sexuellt våld, men också 
för en önskan att befrukta kvinnan 
som social grupp med fiendens 
säd, vilket flyttar såret in i framti-
den och knyter även nästa genera-
tion av barn till förövaren.

Försoning efter konflikter, återstäl-
lande och återuppbyggnad av liv 
och samhällen tar sig många olika 
uttryck, men stöds framför allt 
genom olika former av berättande. 
I olika typer av sceniska uttrycks-
sätt och berättelser, kan fasan och 
det outsägliga få en gestalt som 
genom sin konstnärliga form kan 
knyta an till den känslomässiga 
och mest elementära bottnen 
hos oss själva. Den riktar oss mot 
kärnan av erfarenheter och histo-
rier som är svåra att uttrycka och 
återberätta. 

 Adriana Mater tar oss in i hjärtat 
av en sådan historia och spårar 
trots fasorna, en väg mot hopp.

Claudia Tazreiter

Författaren är sociologiprofessor 
och en aktiv debattör i frågor om 
migration och globalisering och 
har publicerat flera böcker och 
artiklar om ämnena.

Emma Sventelius (Adriana) och  
Joshua Owen Mills (Yonas)



Aaron Bong (Abel) och Oliver Garcia Guerrero (Kain)



Librettisten, författaren och poeten Amin Maalouf 
är känd för sin förmåga att måla upp karaktärer 
och platser som tar med läsaren på en resa till 
andra delar av världen med rikliga kulturella och 
historiska referenser. Engagemanget för kulturell 
mångfald och respekt för andra kulturer har gjort 
honom till en uppskattad röst i dagens litterära 
samhälle.

Samarbetet med Kaija Saariaho har pågått i 
över 20 år. Deras första verk L’amour de loin 
hade premiär år 2000 på Salzburgfestivalen 
och framfördes sedan på Metropolitan Opera i 
New York. Sedan dess har de fortsatt att skapa 
mästerliga verk tillsammans, som den poetiska 
sångcykeln Quatre instants och oratoriet La Passion 
de Simone, som handlar om filosofen Simone Weil. 
Deras senaste verk är monologoperan Émilie, som 
hade premiär på Opera Garnier i Paris år 2010 och 
skildrar filosofen och författaren Émilie du Châtelet, 
som kämpade mot sin tids patriarkala samhälle. 

Maalouf föddes i Beirut, Libanon 1949. Han 
började sin karriär som journalist på tidningen 
Al-Nahar där han skrev om internationell politik. 
Han tvingades dock fly från inbördeskriget i 
Libanon 1976, vilket ledde honom till Frankrike, 
där han fortsatte sin karriär som författare och 
skrev några av sin generations mest djupgående 
verk. Han har vunnit många priser för sitt arbete, 
inklusive det prestigefyllda Goncourtpriset för sin 
roman Rock of Tanios år 1993. Han är också invald 
i Franska Akademien, en av de högsta litterära 
institutionerna i Frankrike.

Libretto 

Amin Maalouf
I samband med att tonsättaren Kaija Saariaho 
fick Polarpriset 2013 sa hon i en intervju att hon 
tycker att det är svårt att sätta ord på och tala 
om sin musik. När hon hör sina verk kan hon 
nästan bli generad ”Jag kan få en känsla av att 
jag berättar saker som jag inte hade planerat att 
avslöja.” Kanske är det därför hennes musik ofta 
ger lyssnaren känslan av att ha fått tillträde till ett 
hemligt rum. 

I motiveringen till Polarpriset beskrevs Saariaho 
som ”en modern mästare som breddar våra 
hörselgångar och får våra stigbyglar att bli 
nyförälskade”. En utmärkande aspekt av hennes 
musik är att den ofta korsar drag av mystik med 
det senaste inom elektronisk ljudkonst. Att vistas i 
hennes musikaliska universum är som att uppleva 
verklighetens vrångsida: plötsligt får de dimensioner 
av livet vi sällan når med vardagens språk en egen 
grammatik.

Född i Helsingfors 1952 utbildades Saariaho på 
kompositionslinjen vid Sibelius-Akademin och 
senare även i Darmstadt och Freiburg. På 1980-talet 
studerade hon vid IRCAM, ett franskt institut för 
elektroakustisk musik, och sedan dess är hon bosatt 
i Paris. Saariaho har återkommande beskrivit 
sitt skapande som sprunget ur synestesi – alltså 
att toner och klanger hänger ihop med särskilda 
färger. På sin repertoar har hon såväl orkesterverk, 
kammarmusikverk som flera operor. Sedan operan 
Adriana Mater, ett beställningsverk av franska 
Bastilleoperan 2006, betraktas hon som en av vår 
tids främsta samtida operatonsättare.

Musik 

Kaija Saariaho



Dirigent 
Ville Matvejeff

Utöver att vara förste gästdirigent 
och programansvarig för 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 
är Ville Matvejeff en 
internationellt etablerad dirigent 
med exceptionell bredd i sitt 
musicerande. Född i Finland och 
utbildad vid Sibelius Akademin och 
Espoo Music Institute. Matvejeff 
har framträtt i såväl Europa, USA, 
Kina, Japan som Mexiko. Matvejeff 
är även pianist och kompositör. 
Han gjorde sin solistdebut som 
pianist med Finlands Radios 
symfoniorkester redan som 18-åring 
och har spelat världen över. Som 
kompositör har han fått uppdrag 
av Finlands Kammarorkester och 
Finlands Radios Symfoniorkester. 
Hans passion för den mänskliga 
rösten har lett honom till att skriva 
en betydande mängd körmusik. 
På Norrlandsoperan dirigerade 
han hösten 2021 operan Kejsarens 
nya kläder. Matvejeff är också 
konstnärlig ledare för Savonlinna 
Opera Festival. 

Regissör 
Dan Turdén

Dan Turdéns operaintresse 
väcktes när han som 19-åring 
var statist på Göteborgsoperan 
och blev bergtagen av Yannis 
Houvardas inscenering av Richard 
Strauss’ Elektra. Sedan dess har 
hans strävan varit att skapa 
scenkonstverk som med ett direkt 
publiktilltal placerar operan i vår 

samtid. Efter sin examen från 
masterprogrammet i operaregi 
på Operahögskolan i Stockholm 
2014 har han varit professionellt 
verksam vid bland annat 
Kungliga Operan, Dramaten, 
Östersjöfestivalen i Berwaldhallen 
och Wermland Opera. Dan gjorde 
regidebut på Norrlandsoperan 
under hösten 2020 med 
operaföreställningen Kärlek & 
Politik med scener ur fyra operor av 
Verdi. Dan Turdén blev sedermera 
också anställd som operachef på 
Norrlandsoperan och regisserade 
uppsättningen av Macbeth under 
hösten 2021. 2007 grundade han 
fria operakompaniet Kamraterna 
och var dess konstnärlige ledare t o 
m 2020.

Scenografi & kostym 
Kari Gravklev
Den prisade norska scenografen 
och kostymdesignern Kari Gravklev 
har under sin karriär nominerats 
till Heddapriset sex gånger oxh 
hon tilldelades priset 2003 för 
arbetet med uppsättningen av 
Seie-Seiarens song av Daniel Danis 
på Det Norske Teatret. Gravklev 
har även arbetat i Sverige, 
bland annat med scenografi och 
kostymdesign för Lygres Ingenting 
av mig (Stockholms Stadsteater, 
2014), Ingmar Bergmans Den 
goda viljan (Dramaten, 2016) och 
Sofokles Oidipus och Antigone 
(båda på Dramaten 2017). Hon 
arbetade även tillsammans med 
Dan Turdén och William Wenner 
vid uppsättningen av Macbeth på 
Norrlandsoperan 2021.

Ljusdesign 
William Wenner

Sedan 1982 har William Wenner 
varit verksam som ljusdesigner 
på scener runt om i Sverige och 
internationellt. Han har ljussatt 
hundratals produktioner, däribland 
Cooley Odysse i Johannesburg, 
Adagio i Capetown, From Sammy 
With Love i Amsterdam, De tre 
musketörerna, Djungelboken, 
Fanny och Alexander i Göteborg 
och En alldeles särskild dag på 
Helsingborgs stadsteater/Malmö 
Opera. Flera musikvideos till 
stora artister finns i hans resumé, 
däribland Cat Stevens, Kent, Lykke 
Li med flera. På Norrlandsoperan 
var Wenner ljusdesigner för 
sagooperan Hans och Greta under 
hösten 2019, Kärlek & Politik 2020 
och Macbeth 2021.

Maskdesign  
Angelica Ekeberg

Angelica Ekeberg är mask- och 
perukmakare och har arbetat i 
en stor mängd föreställningar 
inom teater, opera och film. På 
Norrlandsoperan har hon gjort 
maskdesign för bland annat 
Kejsarens nya kläder, Macbeth och 
Tartuffe. Hon har även arbetat 
i ett flertal uppsättningar på 
Uppsala stadsteater, Romateatern 
och med Robert Gustafssons 
25-årsjubileumsshow och tillverkat 
peruker till ett flertal filmer 
och serier som Den osannolike 
mördaren på Netflix och Lust på 
HBO.

Konstnärligt team



Adriana 
Emma Sventelius

I den Lundafödda mezzosopranen 
Emma Sventelius, född 1990, har 
man kunnat följa ett växande 
stjärnskott på operahimlen. 
Hennes internationella debut 
kom hösten 2017, då som Suzuki 
i Puccinis Madama Butterfly 
på Deutsche Oper am Rhein, 
Düsseldorf och Duisburg. Mellan 
2019 och 2021 var Emma en del av 
solistensemblen på Theater Bonn 
i Tyskland. Där gjorde hon bland 
annat en kritikerrosad debut som 
Octavian i Rosenkavaljeren av 
Richard Strauss och senare även 
Cherubino i Figaros bröllop av 
Mozart. På tal om Rosenkavaljeren 
så debuterade Emma i Wien förra 
säsongen som Octavian i den 
första uppsättningen av operan 
på Volksoper någonsin. Listan på 
roller är längre, och inkluderar 
bland annat Hans i Hans och Greta 
Niclausse i Hoffmanns äventyr 
och Prins Orlovsky i Läderlappen i 
München på Gärtnerplatztheater, 
samt Stephano i Roméo et Juliette 
i Sverige. Emma gjorde sin debut 
här på Norrlandsoperan i slutet av 
november 2022 där hon gästade 
Norrlandsoperans symfoniorkester 
och sjöng Alma Mahlers sånger. 

Adriana (Cover) 
Amie Foon

Amie Foon är anställd sångare 
på Norrlandsoperan fram till 
sommaren 2024. Hon medverkade 
senast i rollen som La Muse, 

Niclausse i Norrlandsoperans 
uppsättning av Hoffmanns 
äventyr och återkommer även 
i Sofia Gubaidulinas sångcykel 
Galgenlieder som monologopera 
i maj. Tidigare har Amie bland 
annat spelat roller som Hans i Hans 
och Greta och Lily i Porgy and Bess. 
Hennes repertoar sträcker sig från 
Monteverdis Ottavia (Poppeas 
kröning) och Mozartroller som 
Cherubino (Figaros bröllop), Annio 
(Titus mildhet) till Bizets Carmen 
och Brittens Lucretia.

Refka 
Hege Gustava Tjønn 

Den norska sopranen Hege 
Gustava Tjønn har under sin karriär 
sjungit många stora roller på 
många stora scener världen över, 
så som Adina i Kärleksdrycken, 
alla fyra kvinnorna i Hoffmanns 
äventyr, Violetta i La traviata, 
Konstanze i Enleveringen 
ur Seraljen och Rosalinde i 
Läderlappen i Europa, USA, 
Kanada och Asien. Hon har vunnit 
Leyla Gencer International Singing 
Competition och priset som bästa 
norska sångare i Dronning Sonjas 
sångtävling. I Sverige sjöng hon i 
urpremiären av Sandströms Under 
en kvinnas hjärta 2017, svenska 
premiären av Gefors Parken i 
Malmö 2018 och Sandströms 
senaste opera Livets Bok i 
Norrköping under hösten 2022. 
Hon stod på Norrlandsoperans 
scen senast hösten 2021, då i 
rollen som Lady Macbeth i Verdis 
Macbeth.

Yonas  
Joshua Owen Mills 

Joshua Owen Mills är en prisad 
tenor född i Neath, South Wales. 
Mellan 2015–2017 var Joshua 
medlem i operastudion vid 
Bayerische Staatsoper i München. 
Han färdigställde sina studier 
vid Guildhall School of Music and 
Drama 2014 och anses idag som 
en av de mest lovande och prisade 
walesiska sångarna. Några av hans 
senaste roller var som Lysander i 
Brittens En midsommarnattsdröm 
på Staatsoper Hannover, Theater 
Aachen, samt Brittens War 
Requiem i Kaohsiung Taiwan.

Tsargo 
Jonah Spungin 

Den kanadensiske 
barytonsångaren Jonah Spungin 
är utbildad vid McGill University 
mellan 2016–2018 och blev 
sedermera del av programmet 
för unga sångare vid Calgary 
Opera Emerging Artist Program 
2018–2020. Från 2020 är Jonah 
del av Canadian Opera Company 
Ensamble Studio där han under de 
senaste åren bland annat sjungit 
rollerna Marquis d’Obigny i La 
Traviata, Marco i Puccinis Gianni 
Schicci och senast Le Dancaïre 
i Bizets Carmen. Jonah gjorde 
sin europeiska debut i Sverige 
under sommaren 2022 i rollen 
som Jan Nyman i Missy Mazzolis 
genombrottsopera Breaking the 
Waves.

Solister
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kommunikationsavdelning

På baksidan: Joshua 
Owen Mills (Yonas)

På framsidan: Emma 
Sventelius (Adriana)

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.

Huvudsponsorer

Norrlandsoperan 
gör sin första live-
sändning på Bio.
Norrlandsoperan och 
Folkets Hus och Parker 
inleder ett samarbete och 
inledningsvis ska operan 
Adriana Mater livesändas 
från Stora scenen på 
Norrlandsoperan till 
biografer runt om i landet 
den 22 april 2023.

Biopubliken får uppleva 
en professionell 
liveproduktion likt den 
besökare av konceptet 
Live på bio blivit vana 
vid, bland annat 
genom återkommande 
föreställningar från 
Met-operan i New York 
och Kungliga Operan i 
Stockholm. Utöver detta 
kommer de att bjudas på 
bland annat intervjuer 
med gäster i pauserna 
tillsammans med regissör 
Dan Turdén.

Se vilka biografer som 
erbjuder operan live:  
 
www.livepabio.se



Så blir årets 
opera-
abonnemang:
Stora känslor, uttrycksfull sång, 
vacker musik, finurliga scener 
och fantasifulla kostymer. Årets 
operaabonnemang innehåller 
tre föreställningar från oktober 
2023 till februari 2024 – allt 
till ett oslagbart pris.

Tisdag 10 oktober 
Sylvia 
19.00 i Black Box 
Samarrangemang: Piteå Kammaropera. 
En berättelse med rapp dialog och 
humor fritt fantiserad av Sylvia Plaths 
roman Glaskupan. 

Tisdag 7 november 
The Death of Klinghoffer
19.00 på Stora scenen
Operan The Death of Klinghoffer har 
allt - starka känslor, fantastisk musik 
och en berättelse som berör hjärtat.

Tisdag 6 februari 
Stolthet och Fördom
19.00 på Stora scenen
Operan Stolthet och Fördom öppnar 
dörren in i Jane Austens ikoniska 
berättelse om Elizabeth Bennet och Mr 
Darcy. Galant, vacker och intagande 
musik suger oss in i en fascinerande 
värld fylld av intriger och äkta känslor. 

 Bli abonnent idag!
Värde: 1 490 kr
Ditt pris: 1 099 kr 

www.noabo.se

 Rikare kulturupplevelser, minnen 
för livet och massor av förmåner: 

• 25-40% rabatt på ordinarie biljettpris

• Förtur till säsongens största 
scenkonstupplevelser

• Rätt att byta din biljett inom samma genre 

• Fast plats i våra numrerade salonger 

• Möjlighet att dela upp betalningen

• Fria föreställningsprogram

• Biljetterbjudanden till andra föreställningar 

• Exklusiva inbjudningar till evenemang 

Nyhet! • Möjlighet att vid förhinder/sjukdom 
avboka din biljett och i utbyte få presentkort 

Välkommen som abonnent! 




