Hoffmanns
äventyr

Tonsättare: Jacques Offenbach
Libretto: Jules Barbier & Michel Carré

Operan är ca 3 h & 20 min
inklusive två pauser.

Operan sjungs på franska
och textas till svenska.

Introduktion 30 minuter före
start i publikfoajéns bistro.

Kära publik

Välkomna till kvällens föreställning
av Offenbachs enda opera:
Hoffmanns äventyr.

Denise Beck och medlemmar ur Norrladnsoperans kör.

Att se på den klassiska operarepertoaren genom en oväntad
och samtida gestaltning kan
sätta fingret på sprängkraften i
ursprungsverket som annars gått
förlorad. Jag är väldigt glad att
regiteamet som svarar för kvällens
produktion så tydligt går i närkamp
med text och musik och ger dessa
en gestaltning som fokuserar
på den tematiska innebörden
och inte på att "göra som det
står". Det är en överraskande
och oväntad läsning av libretto
och partitur helt i linje med vår
vision att göra Norrlandsoperan
till ett nyskapande och modigt
scenkonsthus som speglar samtiden
och påverkar framtiden.

Mycket av den lekfullhet och satir
som gjort Offenbach till operettens
okrönte konung tar han med sig in
i historierna om den overksamme
poeten Hoffmann. Librettot är löst
baserad på tre för dåtiden populära
noveller av E.T.A. Hoffmann. På
det sättet väver alltså Offenbach
och librettisten Jules Barbier in
författaren och gör honom till
protagonist i sina egna historier.
Låter er nu svepas med av den
fantastiska musiken och sången och
den formidabla kärleksförklaringen
till operakonsten.
Jag önskar er en fantastisk
kväll på Norrlandsoperan!
Dan Turdén,
Operachef

Carina Reich och Bogdan Szyber
är operaregissörer sprungna
ur en performance-tradition.
Deras estetik blir både personlig
och allmänmänsklig genom en
unik arbetsprocess där de är lika
engagerade i regi, scenografi
och kostym. Fråga mig inte vem
av dem som har gjort exakt vad,
men jag vet att resultatet aldrig
hade kunnat bli det samma
genom en mer traditionell uppdelning av disciplinerna.
Hoffmanns äventyr är en
fascinerande opera som med sin
eleganta och melodiösa musik gått
till historien som ett av Offenbachs
mest spelade verk. Hur man ska
gestalta den är både en dröm
och en svår utmaning. Offenbach
hade redan komponerat över
100 operetter när han påbörjade
arbetet med Hoffmanns äventyr.
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Offenbach
– det glada
Paris okrönte
konung

Kompositören Jaques
Offenbach kom att
under 1800-talets mitt
att bli synonym med
Paris varietéer och
nöjesliv. Med sina på en
gång underfundiga och
musikaliskt dynamiska
offenbachiader
förhäxade han inte
bara de nöjeslystna
parisarna, utan lockade
även kungligheter från
när och fjärran.
Den unge Jakob växte upp i ett
judiskt hem i Köln, hans far, en
före detta bokbindare som skolat
om sig till musiklärare, var mäkta
stolt över sonens uppenbara
musikaliska talang som tog sig
uttryck i ett bländande cellospel.
Redan som 14-åring skickades
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Fredrik Zetterström.

Text: Edith Söderström

Att det blev nöjesvärlden
och operetten som skulle bli
Offenbachs liv, ter sig inte som
en slump. Redan som barn
underhöll han och hans bror
försupna kunder på krogarna
i och omkring Köln. Och lika
snabbt blev boulevarden snart
hans andra hem i Paris. Där fann
han jobb som orkestermusiker
i en liten oansenlig teater.
Och här föddes kärleken
till scenen som han skulle
bibehålla genom hela sitt liv.
Paris med sin levande nöjesvärld
förtrollade den unge mannen
som snart blev Jaques, istället

för Jakob. Genom sitt sociala
och behagfulla sätt skaffade
han sig många vänner och
snart lyckades han göra sig ett
försiktigt namn som kompositör.
Det egentliga genombrottet
för Offenbach kom först i
samband med revolutionen
1848 och det kejsardöme som
upprättades därefter, med
diktatorn Napoleon den III vid
rodret. Under denna tid som
varade i cirka 20 år blomstrade
boulevarderna – operetten blev
det givna sociala event som
societeten samlades kring. Och
ingen kunde skriva operetter
som Offenbach. Hans förmåga
att skapa underhållning,
alltid med en satirisk udd
riktad mot samtida populära
fenomen och samtidigt fyllda
av tjusande melodiska pärlor,
gjorde honom snart till en
celebritet. Inte minst lockade
hans parodier på Wagner till
många skratt. Kungligheter från
hela Europa kom för att avnjuta
hans uppsättningar. Kejsaren
själv var ett hängivet fan.

Men med revolutionen och
kejsarens fall 1868 kom nya,
nyktrare tider. Offenbachs
storhetstid tycktes vara över,
han åldrades snabbt och
ungdomens svåra år började
hemsöka honom. Det var under
denna period, väl medveten
som sin stundande död, som han
började arbetet med Hoffmanns
äventyr. Han identifierade
sig med Hoffmanns ständiga
strävan efter det ouppnåeliga, i
Olympia, Antonia och Guilietta
vilka han såg som symboler för
teatern, musiken och konsten.
Och precis som lågan, som
flammar upp precis innan den
slocknar, hann han precis klart
med pianoversionen av den sista
akten innan han hastigt avled.
Operan, som hade premiär
några månader senare blev
enhetligt hyllad och Offenbach,
den av republikanerna så länge
baktalade estradkompositören,
fick äntligen den upprättelse
han eftersträvat.

Linus Flogell, Peter Kajlinger, Linus Nordmark & Martin Hillberg.

han därför med sin storebror
till Paris för att försöka slå
igenom som underbarn. Ur ett
karriärsperspektiv var det, skulle
det visa sig, det bästa fadern
Isaac Offenbach kunnat göra.
Ur en mer personlig synvinkel,
bidrog den abrupta brytningen
med barndomen ett djupt sår i
den unge Jakob, som tidigt fick
lära sig att överleva till varje
pris, i den hårda, stora världen.

Henrik Schaefer är den tidigare violastjärnan från
Berlinerfilharmonikerna som sadlat om till dirigent.
I Sverige har han kommit att bli en av den svenska
operascenens mest efterfrågagade musikaliska
ledare. Nu har turen kommit till Norrlandsoperan.
Text: Edith Söderström

Henrik Schaefer är en person
som rör sig ut och in ur
språkområden i sitt arbete,
franska, tyska, engelska och
inte minst svenska som han
behärskar mycket väl. Och
kanske ligger det nära till hands
för en musiker att se kopplingar
mellan just musik och språk.
–Jag är övertygad om att
språkets flöde och struktur
påverkar musiken. Se bara
på den franska klassiska
repertoaren, hur den skiljer sig
från till exempel den tyska. Det
är som att stroferna nästan går
upp i slutet, precis som i det
talade språket. Det finns en
lätthet, en mer publikfriande ton
i den. Inte minst hos Offenbach.
Själv säger han att det är humorn
och det mångfaldiga som tilltalar
honom med Offenbachs musik,
i synnerhet Hoffmanns äventyr.
–För mig är musiken i Hoffmanns
äventyr som ett kalejdoskop.
Det finns så många delar som
kommunicerar med varandra,
olika leitmotivs som glider in i
varandra. Och därtill alla citat
ur andra operor. Offenbachs
musik är proppfull med sådana
humoristiska blinkningar.
Schaefer påminner om vilken
otroligt spännande plats
Paris var under Offenbachs
verksamma år under 1800-talets
mitt. Efter det misslyckade
revolutionsförsöket 1848 och
den påföljande diktaturen,
kom staden att helt hänge
sig åt verklighetsflykt. ”Det
glada Paris” blev snart
världsberömt. Hit lockades
konstnärer och kompositörer
från när och fjärran.
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–Man glömmer lätt hur många
det var som trängdes i Paris vid
den här tiden. Rossini, Verdi,
och så klart Wagner. Alla slogs
de om publikens gunst.
Offenbach och Wagner var
klassiska antagonister. Först sent
i livet ska Wagner ha tillstått att
Offenbach faktiskt hade något
av Mozarts handlag, och att hans
smeknamn ”boulevardernas
Mozart” inte var helt fel. Men
under deras verksamma år, var
de som hund och katt. Offenbach
gjorde sig rolig över Wagner och
hans pompösa anspråk genom
satiriska citat i sina operetter,
så fort han gavs tillfälle.
–Men Offenbach tog också
intryck och använde sig själv
av Wagners grepp med så
kallade leitmotivs, vilka han i
sin tur hade plockat upp från
E.T.A. Hoffmanns operor. Så
cirkeln sluts på något märkligt
sätt, säger Schaefer roat.
På frågan vad han tänker om
det faktum att det cirkulerar
så många versioner av
operan Hoffmanns äventyr,
och det faktum att man i
Norrlandsoperans uppsättning
fått arbeta med att pussla
ihop olika bitar av operan,
funderar han ett tag.
–Just när det gäller Offenbach
tycker jag inte det finns
anledning att bli alltför
upphängd kring om huruvida
en version är ”werktreu” (tyska
för autentiskt reds. anm.), säger
han. Jag skulle inte säga det
om alla kompositörer, men just
Offenbach var en tonsättare
som ständigt reviderade sina
alster, långt efter premiären.

Att hans verk tagit så många
olika vägar, går liksom i linje
med hans konstnärskap.
I arbetet med den här
uppsättningen har han
särskilt fokuserat på hur han
ska hitta ett orkestersound
som stämmer överens med
Offenbachs ”glada Paris”.
–I dag finns det en tendens
hos orkestrar att skapa ett så
”cleant” sound som möjligt.
Jag vill åt ett annat håll och
arbeta med fler flageoletter
och strizzandon, få till något
mer vågat och tidsenligt.
Hoffmanns äventyr är Henrik
Schaefers första åtagande
på Norrlandsoperan, men
det är inte första gången
han möter regiduon Reich +
Szyber. För några år sedan
samarbetade de kring en
danskoreografi till Mozarts
requiem på Göteborgsoperan.
–Carina och Bogdan är verkligen
proffs. De frågar alltid, ”funkar
det att backa ut i högra hörnet”,
medvetna om hur regi och musik
sitter samman, säger han.
I övrigt är han glad att åter
arbeta i Sverige som han
menar har en modernare
syn på hur man skapar en
trevlig arbetsplats, än man
har i hemlandet Tyskland.
–Operahusen på kontinenten
har mycket att lära av er,
det demokratiska och antihierarkiska anslaget här
uppskattar jag verkligen.

Henrik Schaefer (dirigent), Thorbjørn Gulbrandsøy och Amie Foon.

”Offenbachs
musik är som ett
kalejdoskop”
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"Vi har hängett oss
åt brokigheten"
Intervju med Carina Reich & Bogdan Szyber.
Av: Edith Söderström

Jaques Offenbachs
opus magnum
”Hoffmanns äventyr”
kan med sin fantastiska
stil och sina många
bottnar verka
utmanande till och med
för det mest luttrade
teaterproffs. Men för
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superduon Carina
Reich och Bogdan
Szyber var det tvärtom.
De föll pladask
för den berömda
operan, baserad på
E.T.A. Hoffmanns
fantasieggande
historier.

E.T.A. Hoffmanns litterära
segertåg över Europa under
1800-talets mitt kom att göra
djupa avtryck i tiden. Inte minst
i Frankrike blev de moderna
sagorna lästa och älskade,
landet där Jaques Offenbach
under samma tid hade gjort sig
ett namn som ”boulevardernas
Mozart”. Att dessa två lekfulla
temperament skulle förenas
i konsten kan därför tyckas
nästan ödesbestämt. För

även om librettot baseras
på Jules Barbiers och Michel
Carrés pjäs, är det Hoffmanns
egensinniga humor och uttryck
som från börjat dragit till sig
Offenbachs intresse. Förutom
att operan baseras på tre av
hans alster och har uppkallat
sin centralgestalt efter honom,
ansluter den sig dessutom till
samma grundläggande tematik
som genomsyrade Hoffmanns
eget skrivande: nämligen
den om verklighetsflyktens
våda och sällhet.

Denise Beck, Anders Lundström och medlemmar ur Norrladnsoperans kör.

–Librettots Hoffmann fabulerar
så pass medryckande, att
hitte-på blir verklighet och
verklighet blir hitte-på, säger
Carina Reich entusiastiskt, när
vi når varandra över telefon en
tidig höstmorgon i september.
Med på tråden är också hennes
partner in crime Bogdan Szyber.
–Den här operan, med
sitt fantasibejakande
upplägg är bara som gjord
för oss, säger han.
Tillsammans utgör de den
berömda regissörs- och
konstnärsduon Reich +
Szyber med rötter inom såväl
performance- som scenkonst,
med ett imponerande track
record på den svenska
operascenen. Inte minst har de
gjort sig kända för sitt lekfulla,
djärva arbete i gränslandet
mellan konst och teater,
där stor tyngdvikt läggs vid
helhetsintrycket, inte bara
spelet och musiken utan också
den visuella inramningen.
Arbetet med operan inleddes
redan innan pandemin, då
duon approcherades av
Norrlandsoperan. På frågan
vad de vill sätta upp, föreslog de
just Hoffmanns äventyr vilket
visade sig vara den dåvarande,
framlidna chefen Malin Gjörups
egen favorit. Men snart stötte
man på patrull. De olika
uppsättningarna och versionerna
av operan är nämligen lika
talrika som Offenbachs musik är
omväxlande. Att ur detta försöka
vaska fram ”rätt version” blev
till slut närmast till en filosofisk
fråga. Inte minst visade sig
musikologerna vara mycket
fästa vid sina rättigheter.
–Den version som just nu anses
vara den mest autentiska,
den av den schweiziske

Offenbachforskaren JeanChristophe Keck, blev helt enkelt
för dyr, berättar Bogdan.
Men den inledande besvikelsen
i operahuset vändes snart
i upptäckarglädje.
–Vi kom över en version från 1907,
den så kallade ”Monte Carloversionen”. Och den visade sig
innehålla en massa dängor som
inte fanns i Kaye-Keck-versionen.
Inte minst en helt underbar
barcarolle, berättar Bogdan.
Efter lite trixande och fixande
från ledningens håll fick man
också loss Musans inledande
och avslutande sångnummer
(Scène et couplets de la
Muse och Apothéose) och så
plötsligt började en egen,
spännande version ta form.
–Jo, visst kan man kanske tala
om en Szyber Reich-version,
men kanske inte i en strikt
musikologisk mening, skrattar
Carina, mer konstnärligt.
Själv menar både hon och
Bogdan att de i mötet med
Monte-Carlo-versionen fått
upp ögonen för nya facetter av
Offenbachs opera. Den långa
förberedelsefasen har dessutom
gett duon tid att arbeta med
klädritningar och sceniska
uppslag. Trogna sin idé om
att inte fastna i en tes eller en
särskild intention har de däremot
hållit gestaltningsarbetet
öppet så länge det går
–Vi har valt att hänge oss åt
brokigheten istället för att stirra
oss blinda på ett tema. Det ligger
i vår metod att alltid bejaka
fantasin och mångfalden så
långt det går – vi håller våra
stories på lut jättelänge. Sista
akten började vi arbeta med
igår, vi har ännu inte bestämt
hur den slutar, säger Carina.
Nej, Reich Szyber räds varken
risker, det eklektiska eller
mångspråkliga. I Hoffmanns
äventyr har de, menar de, hittat
den perfekta motparten, ett
libretto som är lika mycket satir
som romantik och vansinne.
–Vi har tagit fasta på E.T.A
Hoffmanns drag av horror
och absurdism men behövt
uppdatera kvinnoporträtten,
fortsätter Bogdan. Alla
kvinnorna i berättelsen fattar

aktiva val, kanske inte alltid
de rätta, men ändå. De är
inte passiva åskådare till
männens manipulationer. Vår
Olympia är till exempel, istället
för en mekanisk docka, en
kvinna som skönhetsopererat
sig till oigenkännlighet.
–Olympia väljer sina operationer,
Antonia väljer sången framför
ett småborgerligt liv med snoriga
ungar, Giulietta väljer själv vem
som ska vara henne älskare,
Stella väljer bort Lindorf – hon är
sin egen, understryker Carina.
Därtill har duon valt en
sångerska för samtliga tre
kvinnoroller – Antoina, Guilietta
och Olympia sjungs av danska
sopranstjärnan Denise Beck.
–Denise är en sådan fullträff, en
sopran som agerar lika bra som
hon kan sjunga och som är villig
att sätta sin rolluttolkning före
röstuppvisningen, säger Carina.
–Vi har haft en sådan tur med
både henne och Thorbjørn
Gullbrandsøy som Hoffmann. De
är fantastiska, utropar Bogdan.
–Men bäst av allt. De har kemi
på scen, Det är något man
aldrig kan veta i förväg.
Arbetet förenklas också, säger
de, av det goda samarbetet med
den erfarne operadirigenten
Henrik Scheafer som aldrig
räds att ta ut svängarna.
–Henrik är så otroligt öppen
och enkelt att arbeta med.
När Olympias byst går sönder
har vi yrkat på att Denise ska
skriksjunga, och Henrik bara
”okej kör”, säger Bogdan.
Carina och Bogdan sticker dock
inte under stol med att det är ett
massivt projekt de gett sig in i.
–Det är som att sätta upp fyra
operor i en, där alla dessutom
befinner sig på scen hela tiden,
pustar Carina med emfas.
Hennes parhäst avrundar.
–Det är lätt att tala högtravande
om konst, men det är också
entertainment vi sysslar med.
När vi arbetar vill vi uppnå ett
resultat som fäster, det ska fästa
på publiken. Om det är så är i
hjärtat, hjärnan eller ögat.
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Handling
Detta är Hoffmanns äventyr berättad av Carina Reich
och Bogdan Szyber för Norrlandsoperan 2022.

Akt I.
Prolog

Rådgivare Lindorf anländer,
på jakt efter primadonnan
"La Stella" och får till sin avsky
reda på att hon har lovat att
träffa poeten Hoffmann. Han
köper Stellas brev till Hoffmann
samt nyckeln till hennes loge.
En skara studenter anländer och
Musan/Nicklausse hittar Hoffmann bland publiken, i dvala
efter gårdagens dryckeskalas.
Efter att roat sina studentkamrater med dryckesvisan om
den vidunderlige Kleinzach,
distraheras han av minnen
från tidigare förälskelser.
Han konfronterar sin kärleksrival Lindorf, gång efter annan

Fabian Düberg

Vi hör ölets och vinets osynliga
andar skryta med sina inneboende lugnande krafter, som kan
hjälpa människor att övervinna
och ignorera såväl tristess som
lidande. Poesins Musa, som
iscensätter verket för oss, klagar
över att Hoffmann slösar all sin
energi på att jaga efter sånger-

skan Stella, som driver honom till
vansinne. Musan beslutar sig för
att befria honom från denna olyckliga situation. Hon förvandlar
sig själv till Hoffmanns unga vän
Nicklausse och uppmanar andarna att hjälpa henne att läka Hoffmann med hjälp av "fördelaktig
berusning" och frammanar
Luthers Krog, belägen bredvid
en teater där Don Giovanni
uppförs med sångerskan Stella.
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förknippad med olycka och
erbjuder sig att berätta historierna om sina tre ”galna
kärlekar”, efter att påmint alla
om Stellas tredelade natur –
tre kvinnor i en enda kvinna.

Akt II.
Sagan om Olympia
(Baserat på E.T.A. Hoffmanns
Sandmannen)

Hoffmanns första kärlek är till
Olympia, dotter till Dr Spalanzani, en galen plastikkirurg. På
Spalanzanis klinik arbetar även
hans assistent Cochenille.
Sett genom magiska glasögon
köpta av den olycksbringande Coppélius, en försäljare av fitnessprodukter,
framstår för Hoffmann den
pre-opererade Olympia som
en underskön ung kvinna.
Efter sin fars omfattande skönhetsingrepp sjunger Olympia inför alla patienterna en
lysande fitness-aria och verkar
acceptera Hoffmanns kärlek.

Denise Beck och Susanna Levonen.

Hoffmanns äventyr är ett
av operalitteraturens mest
originella verk, men att sätta
upp den kan vara smått problematiskt. Offenbach, den
klassiska operettens skapare,
fick nämligen inte detta sista ambitiösa projekt färdigt
innan sin död. Därför finns det
otaliga versioner av verket och
den handling som används i
uppsättningen vi nu ska se är
bara en bland många möjliga.

Hon blir dock både personlighetsförändrad och får oerhörda smärtor av sina ingrepp,
samtidigt som Coppélius är
rasande på Spalanzani för att
ha lurat honom på pengar.

Akt IV.
Sagan om Giulietta

Då Olympia i förtvivlan sliter
sönder sina botoxfyllningar inser
Hoffmann att hon var en fabrikation. Hon ber Musan/Nicklausse
om att hjälpa henne fly och
Hoffmann blir utan sin käresta.

Nicklausse och den venetianska
kurtisanen Giulietta kommer
farande i en gondol med sitt
entourage som lovsjunger ljuva
kärleksnätters flyktighet, då
Hoffmann avbryter med en cynisk visa om mer köttsliga nöjen.

Akt III.
Sagan om Antonia

Nicklausse varnar Hoffmann
för att inte bli kär i Giulietta men
han svarar att om det händer,
kan djävulen ta hans själ.

Denise Beck och Linus Flogell.

Hoffmanns andra kärlek, Antonia, har en mystisk sjukdom
som kommer att döda henne
om hon sjunger. Både för hans
såväl som sin far Crespels skull
lovar hon att inte sjunga mer,
men den demoniske Dr Miracle
frestar henne – väljer hon verkligen kärnfamiljens vardagsleda
framför Konsten och publikens
kärlek? Han väcker till liv ett
porträtt av hennes döda mor,
en stor sångerska som även hon
manipulerades av Miracle till
samma öde. Antonia väljer då
ändå sången och sjunger sig in
i dödlig frenesi. Hoffmann och
Crespel kommer precis i tid för
att se henne dö och än en gång
blir Hoffmann utan sin käresta.

Giuliettas mystiske vän, Dapertutto, besjunger sin diamants
spegelfälla och ger henne i
uppdrag att stjäla Hoffmanns
spegelbild då denne ju ”trotsar och ser ner på henne”.
Hon antar uppgiften, precis
som när hon på Dappertuttos
begäran stulit sin unge älskares
Schlemiels skugga. Hoffmann,
berusad av sin blixtförälskelse till
Giulietta, ombeds lämna efter sig
ett minne av sin kärlek utifall han
någonsin skulle lämna henne:
han bör ge henne en gåva av
sin spegelbild, så den alltid kan
finnas kvar i hennes hjärta.
Förblindad av kärlek går
Hoffmann med på att uppfylla hennes önskan och hans
reflektion fängslas i den triumferande Giuliettas spegel.

Akt V.
Epilog
Tillbaka på Luthers krog. Hoffmann har kommit till slutet av
sina berättelser och hans vänner försöker trösta honom.
Stella anländer och Lindorf är
säker på att hon nu blir hans
men hon nobbar honom; hon
är sin egen. Återigen förklarar
Nicklausse för alla närvarande
att i Hoffmanns fantasi blandas de tre kvinnofigurerna
till en enda person: Stella.
Ledda av Musan som bytt
från förklädnaden till Nicklausse, sjunger alla till sist om
de helande krafter som poesin
kommer att ha på Hoffmann.
Även om hans hjärta har
bränts och hans smärta glöder,
kanaliseras allt till poetens
upphöjelse då endast genom
lidande uppnås sann storhet.
Hoffmann lämnar både Musan
och Stella, för att i sin ensamhet
åter söka tröst och inspiration
i berusningens fantasier.

Thorbjørn Gulbrandsøy, Amie Foon och Fredrik Zetterström.

(Baserat på E.T.A. Hoffmanns
Rådgivare Krespel)

(Baserat på E.T.A. Hoffmanns Den
förlorade spegelbilden, ur Die
Abenteuer der Sylvester-Nacht).

Dappertuttos uppdrag är fullgjort, alla vittnar om Hoffmanns
förvillelse i förälskelsens dimmor
och han ser henne segla iväg i
en gondol, hånskrattande, med
sin tillfällige älskare Pittichinaccio, alltjämt under överseende
av mästermanipulatören Dappertutto. Hoffmann blir utan
sin älskade, precis som förut.
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E.T.A.
Hoffmann
– ett geni
för sin tid
Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann
förkroppsligar den
romantiska erans
genikult, på en gång
tonsättare, jurist,
tecknare, författare
och skörlevare med en
exakt känsla för livets
såväl dråpliga som
skräckinjagande sidor.
Königsberg, nuvarande Kaliningrad
var i slutet på 1700-talet en brokig
och levande hamnstad där tyskar,
balter och polacker trängdes
på kajerna och där romantikens
idéer, genom ständiga kulturella
impulser från när och fjärran,
fick särskilt fäste. Här närdes
storheter som poeten Simon
Dach, filosofen Immanuel Kant
och inte minst författaren och
musikern E.T.A. Hoffmann.

E.T.A Hoffmann visade tidigt tecken
på en stor begåvning. Han kom från
ett välutbildat hem med stor kärlek
till musiken och de sköna konsterna.
Fadern var jurist och hans son
förväntades så klart efterfölja hans
exempel. Vilket han också gjorde, till
en början. Under några år i början av
12

1800-talet verkade E.T.A. Hoffmann
framgångsrikt som kammarråd
i Ostpreussen, närmare bestämt
i Warszawa, men efter Napoleon
Bonapartes övertagande av landet
tvingades han att sadla om. Han
tog arbete som musikmästare i
staden Bamberg, där han också
komponerade musik. Hans största
förebild var Mozart, varför han
på excentriskt manér, lade till
Amadeus i slutet av sin signatur.
Slutligen var det dock pennan som
fick sista ordet – omkring 1820
började den nu både medfarne och
erfarne Hoffman att skriva på sina
berömda noveller vilka snabbt kom
att bli omtalade i hela Europa.

Gemensamt för E.T.A Hoffmanns
texter är deras upptagenhet av den
geniala galenskapen, vansinnets
angränsande till det storartade. Och
musikens centrala roll i människans
känsloliv. Den Hoffmann som
gestaltas i Offenbachs opera är
inte tagen ur luften: förlagan levde
verkligen om, tillbringade timmar
på värdshus, skroderade och söp.
Men det var också en målmedveten
författare med stor kontroll över
sina verk. Hans mångfacetterade
personlighet, fann helt enkelt
sitt bästa uttryck i skrivandet där
han kunde införliva sin känsla för
såväl form, musik och dramatik.

Text: Edith Söderström
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Denise Beck, Fredrik Zetterström, Thorbjørn Gulbrandsøy, Fabian Düberg
och medlemmar ur Norrladnsoperans kör.

Konstnärligt team
Dirigent:
Henrik Schaefer
Henrik Schaefer har stått på
podiet i operahus och med
symfoniorkestrar över hela
världen. Han studerade
viola i Essen och Freiburg
och blev 22 år gammal den
yngste musikern någonsin
i Berlinerfilharmonikerna.
Parallellt studerade han
dirigering och 2003 beslöt
han sig för att ägna sig
helhjärtat åt detta. Henrik har
varit förste gästdirigent för
Hiroshimas symfoniorkester och
gästdirigent för bland andra
Nederländernas filharmoniska
orkester, Mozarteumorchester
Salzburg och Tokyo
Metropolitan Symphony. Han
har också varit chefsdirigent
för Wermland Opera, musikchef
för Göteborgsoperan och
är numera musikchef för
Folkoperan i Stockholm.

2:e dirigent:
Arnaud Arbet
Den franske dirigenten och
kompositören Arnaud Arbet
började sin karriär som pianist
och blev sedan repetitionspianist
och assisterande dirigent. Han

dirigerade sina första konserter
med Madrids symfoniorkester.
Han har sedan dess bland
annat dirigerat i festivalen
Milano Musica på La Scala i
Milano 2018 och 2021, och
han dirigerar regelbundet
på Operan i Köln. Arnaud är
grundare av ensemblen Le
Seuil Musical (den musikaliska
tröskeln), som syftar till att spela,
förklara och främja musiken från
första hälften av 1900-talet.

Regi, kostymdesign
och scenografi: Carina
Reich & Bogdan Szyber
Carina Reich och Bogdan Szyber
har arbetat ihop med olika
hybridformer inom scen- och
bildkonst sedan 1983. Deras
signum är en oförtröttlig tro
på blandformen, det udda,
det personliga och att aldrig
ta det konstnärliga resultatet
för givet. Duon har bland
annat skapat tåspetsbaletter
för Kungliga Operan ihop
med death-metalgruppen
Entombed, film med Jonas
Åkerlund och radioteater med
Stina Nordenstam. Dagliga
stadsritualer med tusentals
deltagare över hela Sverige,
platsspecifika verk i vattentorn,

skeppsvarv, badhus ... De
senaste åren har de bland annat
uppmärksammats för den
interaktiva ljudinstallationen
“…and it’s gone” på
Scenkonstmuseet i Stockholm,
vinnare av Sveriges Bästa
Museiutställning 2017. Här
på Norrlandsoperan gjorde
de VOX – ett samarbete för
operakonstens utveckling
2010, Wozzeck 2011 och
Staden Mahagonnys uppgång
och fall hösten 2016.

Videodesign:
Annie Tådne
Annie Tådne arbetar i
skärningspunkten mellan konst
och teknik, där musiken står i
centrum i alla hennes skapelser.
Hennes verk har ställts ut på
institutioner och festivaler som
Tate Britain, Re-Textured och
Nordic Music Days i London,
CTM festival i Berlin, Sonic
Acts i Amsterdam, Kungliga
Dramatiska Teatern och Sound
of Stockholm i Stockholm.
Här på Norrlandsoperan
medverkade Annie senast i
operan Staden Mahagonnys
uppgång och fall 2016.

Arnaud Arbet

Henrik Schaefer
Bogdan Szyber & Carina Reich
14

Angelica Ekeberg
Ronald Salas

Ljusdesign:
Ronald Salas
Ronald Salas har både
en kandidatexamen i
Scenproduktion från
Malmö Högskola och en
kandidatexamen i Ljusdesign
från Stockholms Dramatiska
Högskola. Han har ljussatt flera
former av scenkonst så som
teater, dans och opera. Här på
Norrlandsoperan ljussatte han
operan Staden Mahagonnys
uppgång och fall 2016. Bland
andra arbeten kan nämnas
ljussättning av Tintomara på
Läckö Slott 2022, Zoomland
på Scenkonst Sörmland och
Hjältinnor på Turteatern 2021,
Figaros Bröllop på Läckö Slott
och Fröken Julie på SMOT 2019.
Utöver Hoffmanns äventyr
arbetar han just nu med Skogens
Ögon på Teater Sláva och Va’
e grejen på Årsta Folkets Hus.

Maskdesign:
Angelica Ekeberg
Angelica Ekeberg är utbildad
mask- och perukmakare
vid Stockholms Dramatiska
högskola och har arbetat i en
stor mängd föreställningar
inom teater, opera och film. På

Norrlandsoperan har hon gjort
maskdesign för Tartuffe våren
2022, Kejsarens nya kläder
och Macbeth hösten 2021 och
dessförinnan Kärlek & 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.

Koreografi:
Sara Ribbenstedt
Dansaren, koreografen och
regissören Sara Ribbenstedt
regisserade iscensättningen av
musikstycket Galgenlieder här på
Norrlandsoperan tidigare i höst.
Dessförinnan har vi sett henne
som koreograf och skådespelare
i Kärlek & politik 2020 och i
Macbeth 2021. Hon har studerat
vid Stockholms Dramatiska
Högskola på programmet
Mimskådespeleri och jobbar brett
över hela scenkonstfältet. Inom
opera har hon bland annat setts
i operasällskapet Kamraternas
uppsättningar Räven av Igor
Stravinsky och Kurt Weills

De sju dödssynderna. Sara
medverkade även som koreograf
i den hyllade långfilmen
Tårtgeneralen av Fredrik
Wikingsson och Filip Hammar.

Kormästare samt
rollen som Spalanzani:
Anders Lundström
Anders Lundström har sjungit i
körsammanhang och i solistroller
på Norrlandsoperan sedan
1977. Efter sin utbildning vid
Musikhögskolan i Piteå samt
Operahögskolan i Stockholm
fortsatte han arbeta som
solist på frilandsbasis vid de
flesta större scener i Sverige
och utomlands. Hösten
2021 gestaltade han Kung
Duncan i Macbeth här på
Norrlandsoperan och senare
samma höst gjorde han rollen
som Kråskrage i operan
Kejsarens nya kläder. Anders
har arbetat med dirigenter
som bland andra, Sir George
Solti, Piere Boulez och EsaPekka Salonen. Han tog en
Masterexamen i dirigering
2016 och har sedan 2017 varit
Norrlandsoperans kormästare.

Anders Lundström

Annie Tådne
Sara Ribbenstedt
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På scenen
Amie
Foon

Hoffmann:
Thorbjørn Gulbrandsøy
Tenoren Thorbjørn Gulbrandsøy
har framträtt med Norska
Nationaloperan, Glyndebourne
Festival Opera, Opera North,
Grand Teatro del Liceu.
Oslo Philharmonic, Bergen
Symfoniorkester och på
festivalen i Bergen. 2008 sjöng
han Pelléas i Independent
Operas uppsättning av Pelléas
och Mélisande på Sadler's Wells
Theatre i London. Han har
även sjungit roller som Juan
i Massenets Don Quichotte
med Chelsea Opera Group,
Rodolfo i La bohème med bla
Nationale Reisopera i Holland,
Romeo i Malmö Operas
uppsättning av Romeo och
Julia och många fler. Säsongen
2019/20 innehöll bland annat
roller som Don José i Carmen
i Bodø/Tromsø med Arktiska
Filharmonikerna, Joaquin i
Fidelio på Statsoperan i Prag
och David i Die Meistersinger
på Norska Nationaloperan.

Stella, Olympia, Antonia
& Giulietta: Denise Beck
Denise Beck har uppträtt på
scener över hela världen,
bland annat har hon sjungit
Pamina i Trollflöjten, Gepopo
i Le grand macabre, Fiordiligi
i Cosí fan tutte, Musetta i La
bohème och många fler. Hon
är också känd som lied och
oratoriesångerska och har tolkat

roller i flera nya operaverk.
Hennes senaste inspelning från
2022 är som Prinsessan Gulnare
i Hornemanns Aladdin, dirigerad
av Schønwandt och med bl.a.
Bror Magnus Tødenæs, Stephen
Milling och Johan Reuter.
Denise har belönats med Inga
Nilsen-priset, Dansk Radios
talangpris 2011 och Aalborg
Operapris 2017. Hon tilldelades
riddarkorset av HM Drottning
Margrethe II av Danmark 2021.

Cover Stella, Olympia,
Antonia & Giulietta:
Elsa Ridderstedt
Elsa Ridderstedt är utbildad vid
Stockholm Operastudio och
Operahögskolan i Stockholm.
Sedan ett decennium tillbaka
är hon en välanlitad solist
runtom i Sverige och återvänder
nu för tredje året i rad till
Norrlandsoperan. Här sågs
hon senast i rollen som Alena
i familjeoperan Kejsarens
nya kläder hösten 2021, och
dessförinnan i rollerna som
Dama di Lady Macbeth i
Macbeth och som Giovanna
d’Arco i Kärlek & politik.

La Muse, Niclausse:
Amie Foon
Amie Foon är heltidsanställd
sångare på Norrlandsoperan
fram till sommaren 2023. Hon
medverkade tillsammans med
Susanna Levonen som en av

solisterna i P2 i parken i augusti,
hon sjöng Sofia Gubaidulinas
Galgenlieder tidigare i höst
och återkommer även i operan
Adriana Mater under våren 2023.
Tidigare har Amie bland annat
spelat roller som Hansel i Hansel
and Gretel och Lily i Porgy and
Bess. Hennes repertoar sträcker
sig från Monteverdis Ottavia
(L’Incoronazione di Poppea) och
Mozartroller som Cherubino
(Le Nozze di Figaro), Annio (La
Clemenza di Tito) till Bizets
Carmen och Brittens Lucretia.
Förutom opera har Amie en
passion för romanser och
speciellt av svenska tonsättare
som Stenhammar och Nystroem.

Créspel, Luther:
Peter Kajlinger
Peter Kajlinger stod på
operascenen redan som barn.
Efter studier på Operahögskolan
i Stockholm var han 1996-2006
anställd på Staatsoper Stuttgart.
På hans rollrepertoar finns bland
annat Papageno, Leporello,
Amonasro, Scarpia och Rigoletto.
I Sverige har han gästat Kungliga
Operan, GöteborgsOperan,
Malmö Opera, Wermland
Opera och många fler. På
Norrlandsoperan har Peter
tidigare sjungit rollen som
Orgon i Tartuffe 2022, Kejsaren
i Kejsarens nya kläder 2021,
Monterone i Rigoletto 2015 och
medverkat i uruppförandet av
Unander-Scharins The elephant
man 2012.

Denise
Beck
Thorbjørn
Gulbrandsøy
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Elsa
Ridderstedt

Fredrik
Zetterström

Susanna
Levonen
Fabian
Düberg

Lindorf, Coppélius, Dr
Miracle & Dapertutto:
Fredrik Zetterström
Fredrik Zetterström är en av
Sveriges främsta barytonsångare
och har varit engagerad vid de
flesta skandinaviska operahus.
Han har även framträtt vid
Brooklyn Academy of Music i
New York Chicago Opera Theater
samt Arena di Verona. 2012 fick
han stor uppmärksamhet för
sin gestaltning av titelrollen i
Wozzeck här på Norrlandsoperan
och blev tilldelad Operapriset
för sin insats. Han sågs senast
här på Norrlandsoperan 2016
i operan Staden Mahagonnys
uppgång och fall. Bland
andra roller Fredrik gjort kan
nämnas titelrollen i Rigoletto,
Germont i La Traviata, Jago i
Otello, Jochanaan i Salome,
Wotan i Rhenguldet, Vadraren
i Siegfried, Leporello i Don
Giovanni, Marcello i La Bohème,
Amonasro i Aida, Amfortas i
Parsifal samt titelrollen i Lear.

La Voix de la Tombe:
Susanna Levonen
Susanna Levonen - född i
Tammerfors, Finland - är prisad
för sina starka rollporträtt och
nominerades till Årets sångerska
av Opernwelt 2011 för Sieglinde
i Valkyrian på Wermland Opera.
Susanna är fast anställd vid
Norrlandsoperan och har hos oss
tolkat roller som Marie i Wozzeck,

Carmen, Eboli i Don Carlo,
Chrysothemis i Elektra och Lady
Macbeth i Macbeth. Susanna
har gästspelat som Salome vid
Malmö Opera och Staatstheater
Kassel, Amneris i Aida vid
Vlaamse Opera, Wozzeck på
Theater Pforzheim och vid
Folkoperan har hon sjungit Senta
i Flygande Holländaren och
Magda i Konsuln. Susanna har
även en bred konsertrepertoar
och har sjungit med de flesta
Svenska Symfoniorkestrar
och har gästat orkestrar i
Norge, Österrike, Tyskland och
Sydamerika.

Schlemil/Wilhelm:
Linus Flogell
Linus Flogell är utbildad vid
Musikhögskolan i Göteborg
och Operahögskolan i
Stockholm. Han har sjungit
titelrollen i Don Giovanni för
StrömstadOperan, Learcos i
Amasonernas Drottning för Den
Andra Operan, hunden Sammeli
i Den långa långa resan på
Kungliga Operan, Mandarinen
i Folkoperans Turandot och
Marcello i Dala-Floda Operfests
La Bohème sommaren 2022.
Linus är sedan 2009 medlem
i Operaimprovisatörerna.
På Norrlandsoperan har han
tidigare medverkat i Kärlek
& politik, som Macbeths
adjutant i Macbeth och
som Stryktäck i Kejsarens
nya kläder hösten 2021.

Cochenille,
Pitichinachio &
Nathanael:
Fabian Düberg
Fabian Düberg sågs senast på
Norrlandsoperan i rollen som
Malcolm, kung Duncans son
i Macbeth hösten 2021 och
dessförinnan som Armanio och
Carlo VII i Kärlek & politik hösten
2020. Fabian har blands annat
spelat roller så som Monostatos
i Trollflöjten, Don Basilio i
Figaros bröllop och Ferrando i
Carmen. Han har tilldelats en
rad stipendier från bland andra
Operahögskolans Vänförening,
Teaterorden TSO, Lisbeth
Håkanssons minnesfond och
Anders Walls Stiftelse.

Herman:
Martin Hillberg
Martin Hillberg började sjunga
redan som liten i s:t Matteus
minikör och då båda föräldrarna
är körsångare har musiken alltid
funnits i hans vardag. Hans
musikaliska utbildning sträcker
sig genom hela uppväxten,
från Adolf Fredriks Musikklasser
till Nordiska Musikgymnasiet,
Birkagårdens folkhögskola
och Stockholm Operastudio.
Martin har medverkat som
korist under tre säsonger på
Opera på Skäret och gjort ett
flertal produktioner med mindre
operagrupper bland andra
Opera Nära och Opera Tättinpå.

Peter
Kajlinger
Linus
Flogell

Martin
Hillberg
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Norrlandsoperans symfoniorkester
Konsertmästare: Per Öman
Violin 1: Andreas Olsson, Matias
Malmqvist, Clara Bjerhag,
Mikhail Zatin,Yongmin Lee,
Clara Lindström, Filip Gloria
Violin 2: Pontus Björk, EvaBritt
Molander, Lars Warnstad, Per-Erik
Andersson, Kersti Wilhelmsson,
Kitiara Braune, Erik Wallin
Viola: Malgorzata Blaszczyk,
Ester Forsberg, Åsa Hjelm,
Sebastian Flögel, Doris Mägi
Cello: Björn Risberg,
Bekhbat Tsagaanchuluun,

Kerstin Isakson, Kristina
Tereschatov, Karin Bjurman
Kontrabas: Jan-Emil
Kuisma, Charlotte Petersson,
Josefin Landmér

Valthorn: Orvar Johansson,
Yerang Ko, Hilda Melin,
Anders Kjellberg
Trumpet: Malin Silbo Ohlsson
och Andreas Carlsson Walleng

Flöjt: Ebba Wallén och
Pepita del Rio

Trombon: Daniel Hedin
och Peter Nygren

Oboe: Yui Ito och
Johannes Ögren

Bastrombon: Mathias Petersson

Klarinett: Maria Rubio Carrion
och Jonas Olsson Hakelind
Fagott: Maria Hellström och
Olivia Brisvall Rydqvist

Pukor: Ian Piniés
Slagverk: Mats Lindström
och Per Mikaelsson
Harpa: Gabriela Thür

Norrlandsoperans kör
Anna Axelson
Anna Bergendahl
Anna Risberg
Carina Stenberg
Daniel Edlund
Emma Rönnlund
Erik Kohl                  
Gustav Bergendahl

Hans-Erik Carlborg
Ingrid Midlert
Jan Lennartsson
Joakim Widell
Josefin Hansdotter-Nyström
Kristina Sturk
Linus Nordmark
Magnus Falk

Malin Söderlund
Margareta Moritz
Nils Hansson   
Peter Lundholm
Ulrika Sturk
Viola Martinsson

Produktionsteam
Producent: Robert Dahl Norsten

Belysningsmästare: Karl Dagman

Maskör: Noemí Jiménez Ribó

Biträdande producent:
Britta Amft

Dekorationsmästare:
Maja Johansson

Produktionsansvarig
scenmästare: Stefan Sandgren

Inspicient: Tarja Ylinen

Dekormålare: Emilia Olsen

Svensk text: Tarja Ylinen

Produktionsansvarig
kostymmästare: Mysan Adaméc

Scentekniker: Hanna
Nilsson, Sebastian
Larsson, Daniel Laestadius
Johansson, Carl Staaff

Regiassistent: Oskar Bergström
Repetitörer: Jonas Olsson,
Nigar Dadascheva
Textmaskinist: Jakob Wickzell
Produktionsansvarig
attributmakare: Linnea Öhrlund
Attributmakare: Catharina
Carlsson, Jeanette Andersson,
Jakob Petersson, Jenny
Stade, Sofia Stattin
Föreställningsrekvisitör:
Madelen Eliasson
Produktionsansvarig belysningsmästare: Jonas Kristoffersson
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Kostymmästare: Maria ÖhgrenHedberg, Susanne Lidgren,
Sandra Wahlström, Emma Thor
Skräddare: Kitty Grenholm, Mirja
Rosendal, Malin Cederberg,
Sari Franzén, Rebecka Nygren,
Helena Steisel, Per Enarsson,
Amanda Persdotter Modin
Kostymtekniker: Fanny
Sallinen, Jenny Stade
Påklädare: Kitty Grenholm,
Maria Näslund, Jenny Stade
Produktionsansvarig
maskör: Amelia Cazorla

Orkestertekniker: Jerry Ericsson
Produktionsansvarig
verkstadsmästare:
Peter Lundmark
Smidesmästare Fredrik
Larsson, Daniel Borgström
Konstruktör: Thomas Olofsson

Program
Foto: Malin Arnesson
Intervjuer: Edith Söderström
Tryck: Original tryckeri
Produktion: Norrlandsoperans
kommunikationsavdelning

Som operaabonnent
blir du rikare.

Ordinarie öppettider
i Biljetter & besök:
Helgfria vardagar, måndag
– fredag kl 10.00–12.00
och 13.00–15.00
Vår husvärd finns tillgänglig
under öppettiderna och
du kan också nå oss på
telefon: 090 15 43 00

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.

Från operascenen
levereras
stora känslor,
uttrycksfull sång,
vacker musik
och fantasifulla
kostymer.
Våra operaabonnemang
kommer med ett oslagbart
pris och kan tecknas när som
helst under säsongen. De
föreställningar som redan passerat
dras av från grundpriset.

25-40% rabatt
Enkel, dubbel eller trippel. Ju fler
abonnemang desto mer sparar du.

Rätt att byta
Får du förhinder har du rätt att
byta din biljett inom samma
genre – utan kostnad.

Nyhet!
Nu kan du dela upp betalningen
i en takt som passar dig.

Rätt att ge bort
Biljetter i ditt abonnemang är inte
personliga, du kan ge bort en eller
flera upplevelser till vem du vill.

Favoritplats i salongen
Välj var du vill sitta när
du ser säsongens största
scenkonstupplevelser och
populäraste konserter.

Läs recensionerna
digitalt med eVK

Förtur
Vi förlänger ditt abonnemang
automatiskt och ger dig förtur
till allt det bästa på våra scener

Och mycket mer
Du kan också förvänta
dig biljetterbjudanden till
andra föreställningar, fria
föreställningsprogram och
exklusiva inbjudningar.
Välkommen som abonnent!
www.noabo.se

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
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