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Cabraqimera – 
Catarina Miranda



Samtiden och framtiden. Två väldigt viktiga och 
centrala ord för Norrlandsoperan. Det har du som 
publik kanske redan märkt när du varit på våra 
föreställningar och du kommer definitivt att märka 
det framöver i vårt utbud till dig som besökare. 
För Norrlandsoperan är ett scenkonsthus som 
på allvar speglar vår samtid och som ständigt 
har blicken fäst på horisonten där framtiden 
skymtas. Det är just i det nya, i det innovativa och 
i modet att gå sin egen väg som Norrlandsoperan 
hämtar sin kraft och energi till att erbjuda dig 
unika och nyskapande föreställningar och 
konserter av absoluta internationella toppklass.

Så välkommen till en vår där vi lyfter fram 
samtiden ännu mer! En vår där vi fortsätter 
bjuda på härliga, roliga, tankeväckande 
och fördjupande upplevelser!

Vi på Norrlandsoperan är stolta över att 
vara ett scenkonsthus som inte bara är unikt 
i Sverige utan även internationellt – ett hus 
som vill samtala med samtiden och lyssna på 
vad framtiden har att viska i våra öron.

En ny vår i samtiden 
med blicken mot 
framtiden

Erik Mikael Karlsson, 
Verkställande direktör
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Opera

Hoffmanns äventyr
Susanna Levonen (La Voix de la Tombe)
Denise Beck (Antonia)
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Förgyll årets första 
helg med opera som 
får dig att glömma 
mörkret och låt dig 
gunga iväg på fantasins 
gondol till tonerna 
av världens mest 
spelade operaduett: 
Barcarollen! 
Publik- och kritikerälsklingen 
Hoffmanns äventyr inleder det 
nya året och spelas fyra gånger 
vid trettonhelgen. DN avslutade 
sin recension med orden ”absolut 
världsklass” och under hösten 
har publiken gått nynnandes 
från Norrlandsoperan, 
berusade av Offenbachs toner. 
Konstnärsduon Carina Reich 
och Bogdan Szyber har skapat 
en fest för ögat, hjärnan och 
hjärtat där samtidssatir på 
ett fullständigt självklart sätt 
samsas med entertainment. I 
de ledande rollerna syns och 
hörs Thorbjørn Gulbrandsøy, 
Denise Beck, Fredrik 
Zetterström och Amie Foon.

Våren bjuder på 
Sverigepremiär och 
opera på turné
Den 28 mars är det så äntligen 
dags för den emotsedda 
Sverigepremiären av Kajia 
Saariahos opera Adriana 
Mater. En opera som med ett 

bedövande poetiskt libretto 
berättar om vad krigets fasor 
gör med oss människor. Musiken 
är vidunderlig och brutal. Under 
ett inbördeskrig blir Adriana 
våldtagen av en lokal milissoldat. 
Hon blir gravid och väljer att 
behålla barnet. Barnet växer upp 
till en ung man. Kommer han att 
bli som sin pappa? Det odödliga 
temat om moderskapets 
dilemman där kärlek till 
barnet förmörkas av fruktan 
för framtiden står i centrum. 
Trots en fruktansvärd historia 
visar den ändå upp ett ljus och 
hopp om försoning. Operan 
är ett kammardrama mellan 
fyra roller och en gigantisk 
orkester, Norrlandsoperans 
symfoniorkester i utökad kostym. 
Allt under ledning av vår förste 
gästdirigent Ville Matvejeff.

Mezzosopranen Emma 
Sventelius, som publiken 
kunde stifta bekantskap 
med under hösten när hon 
sjöng Alma Mahlers sånger, 
gör titelrollen som Adriana. 
Hennes syster spelas av norska 
Hege Gustava Tjønn som 2021 
gjorde Lady Macbeth hos oss. 
De delar scen tillsammans 
med kanadensiska barytonen 
Jonah Spungin och brittiska 
tenoren Joshua Owen Mills.

10 maj är det nypremiär 
av Galgenlieder, ”Sånger i 
galgen”, av Sofia Gubaidulina. 
”Applåderna vill inte ta slut” 
skrev VK efter föreställningens 
premiär i september. För att 

ge fler chansen tar vi den på 
turné i maj. Kvinnan spelas 
av Amie Foon, slagverk av 
Ryan Packard och kontrabas 
av Norrlandsoperans 
Symfoniorkesters egen 
Jan-Emil Kuisma, med regi 
av Sara Ribbenstedt.

Välkommen till en ny operavår 
på Norrlandsoperan!

Dan Turdén, Operachef

Möt operavåren 2023
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Polarprisvinnaren Kaija Saariaho är en 
av vår tids mest uppmärksammade 
tonsättare. Nu får hon Sverigepremiär på 
Norrlandsoperan med den unika operan 
Adriana Mater i regi av Dan Turdén.

Kaija Saariaho tilldelades Polarpriset 2013 med 
motiveringen ”en modern mästare som breddar 
våra hörselgångar och får våra stigbyglar att 
bli nyförälskade”. Hon är en av vår tids mest 
uppmärksammade tonsättare och hennes musik har 
beskrivits som ”en särpräglad skönhet, inspirerad av 
drömlika tillstånd, myter och dunkla mysterier”.

Adriana Mater är Kaija Saariahos andra opera, 
med libretto på franska av hennes flitiga 
medarbetare librettisten Amin Maalouf. 

Maalouf beskriver att operan speglar ”vår värld 
som har spårat ur” och medan våldsamma krafter 
mullrar i operans musik, finns det också en poetisk 
nivå av dröm och vördnad närvarande. 

Adriana Mater visar att Kaija Saariaho fortfarande 
är en av de mest intressanta och fantasifulla 
samtida kompositörerna. Och berättelsens 
reflektioner kring moderskap, mörker, hämnd 
och hopp lämnar ingen oberörd.

Se Adriana Mater på Norrlandsoperans stora scen:

Sverigepremiär för Kaija 
Saariahos opera om 
moderskap, mörker och hopp

Adriana Mater

Tis 28 mar kl 19:00
Tor 30 mar kl 19.00
Lör 1 apr kl 15.00*
Sön 16 apr kl 15.00

Tis 18 apr kl 19.00
Tor 20 apr kl 19.00
Lör 22 apr kl 19.00
Tis 25 apr kl 19.00

Finska Kaija Saariaho har gått 
kompositionslinjen vid Sibelius-
Akademien och är även utbildad 
i Darmstadt och Freiburg. 
På 1980-talet studerade hon 
elektroakustisk musik vid IRCAM 
i Paris och är sedan dess bosatt 
i Frankrike. Under den tidiga 
karriären etablerade hon sig 
inom elektroakustisk musik. På 
senare år har hon framför allt 
skrivit orkesterverk och operor. 
Efter operan Adriana Mater, en 
beställning av Opéra de Paris 
2006, betraktas hon som en av de 
främsta samtida operatonsättarna. 

*Föreställningen syntolkas
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”Full av härliga  
melodier och  
knäpp rekvisita”  
– DN

”Musiken är ljuvlig”  
– Aftonbladet

”Inget krut  
stannar i förråden”  
– Expressen

”Sångkonst  
som imponerar”  
– VK

”En fullträff”  
– Folkbladet

”Applåderna vill  
inte ta slut”  
– VK

”Roligt, inspirerande,  
imponerande!” 
– Publikröst

Galgenlieder
Musik, sång och poesi i en 
fantasieggande drömvärld
I en Twin Peaks inspirerad iscensättning tolkar 
två musiker och en sångerska kompositören och 
polarprisvinnaren Sofia Gubaidulinas sångcykel 
Galgenlieder. Verket är en musikalisk tolkning 
av dikter ur Christian Morgensterns humoristiska 
diktsamling från 1904 med samma namn.

Under en timme i en drömsk bubbla uppmanas 
publiken att sträcka sina huvuden upp bland 
molnen och låta tankarna driva fritt.

Föreställningen turnérar i Sveriges fyra 
nordligaste län 10–28 maj, tack vare stöd från 
Norrlands nätverk för musikteater & dans. 

Se Galgenlieder i Norrlandsoperans Black Box:

Ons 10 maj kl 19.00

Hoffmanns äventyr
En fantastisk opera om äkta och 
inbillad kärlek
Vem tror i vår upplysta tid på den stora, enda 
och äkta kärleken? Vi har genom psykologisk 
självförståelse, vetenskaplig insikt och krasst 
verklighetstänkande sökt befria oss från 
förälskelsens galenskap och smärta. Likväl, 
vem drömmer inte om partnern med den 
perfekta kroppen, och vem söker inte en 
själsfrände att dela tankar och ideal i livet 
och konsten, och vem förförs inte av sensuell 
attraktion och lyxens sinnliga välbehag?

Diktaren Hoffmann drömmer fritt och kastar 
sig huvudlöst in i relation efter relation med 
sina ideala fantombilder av den äkta kärleken. 
Men när drömmarnas villfarelser är avslöjade 
och hans älskade visar sig i vardaglig gestalt 
och foträta skor känner Hoffmann inte igen 
den äkta besvarade kärleken. Gör du?

Publik- och kritikerälsklingen Hoffmanns äventyr 
av Jacques Offenbach inleder det nya året och 
spelas fyra gånger vid trettonhelgen, nu under 
ledning av den franske dirigenten Arnaud Arbet.

Se Hoffmanns äventyr på  
Norrlandsoperans  
stora scen:

Tor 5 jan kl 19:00
Lör 7 jan kl 15:00
Sön 8 jan kl 15:00
Tis 10 jan kl 19:00

Spara 25–40% med opera-abonnemangSpara upp till 40%, betala i 
din egen takt och ta del av 
en mängd förmåner – bli 

abonnent du också på noabo.se

Thorbjørn Gulbrandsøy  
(Hoffmann)
Denise Beck (Giulietta)

Amie Foon
(Sång, Galgenlieder)
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Dans
Inget ljus 
utan mörker 
På sommaren rör vi oss ofta 
lättare, vi är alerta och sträcker 
på oss, medan kroppen sjunker 
ihop en smula och verkar släpas 
närmare marken i vinterns 
mörker. Människans längtan och 
strävan efter ljus är arkaisk. 

Ljuset lyfter kroppen. Ljuset ger 
liv och dess avsaknad står för 
förödelse. Precis som i gamla 
myter och religioner har ljuset 
även inom dans och scenkonst 
varit ett avgörande element. Det 
ger oss sammanhang och inte 
minst en subtil känsla av hopp. 

I mörka tider, när samhället 
är i kris och individer är 
särskilt utsatta, behöver vi 
hitta ljuset på annat håll. Här 
kan dans och konst ge både 
tröst, hopp och glädje. 

Magisk och intelligent 
ljussättning ansågs länge vara 
ett specialområde specifikt för 
koreografer och dansare inom 
Norden, men under våren 23 
utmanar också danskonstnärer 
från Portugal, Grekland och 
Frankrike våra sinnen med en 
fantasirik lek av ljus och mörker. 

Neon is the new black 
I neon och i svindlande hastighet 
bryter Catarina Miranda med 

Cabraqimera upp vinterns 
kompakta mörker. Hennes 
rullskridskodansare från 
Portugal ger oss en rejäl 
energiboost i januari och 
sår ett frö av framtidshopp, 
inspirerat av 90-talets populära 
och absurda sci-fi äventyr. 

Att se med hela 
kroppen 
Även den grekiske 
stjärnkoreografen Christos 
Papadopoulos är en mästare på 
ljus och skugga. I Larsen C skapar 
han dansmagi på högsta nivå 
genom en intrikat lek med armar 
och ben som rytmiskt flyter in 
och ur ett hav av ljus och rök. 

Sylph – Cullberg  
/Halla Ólafsdóttir

Umeås gator och torg 
fylls med dans i maj och juni
Up North med Hiphop battles 

och stor utomhusshowDancing in your shoes sprider 
dansglädje vart som helstRail2Dance skapar dans-

upplevelser vid buss- och 
tåghållplatser i hela stan
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I Sälskap får vi uppleva dans 
med hela kroppen i ett sensoriskt 
rum med glas, glitter, päls och 
närhet. När Sindri Runudde 
släpper in familjepubliken till 
urpremiären av Sälskap dyker 
vi in Selkíemyten– en fantastisk 
resa för alla sinnen som barn 
och vuxna får uppleva på 
turné i hela Västerbotten. 

Mörker, myter och 
storslagenhet 
Vi närmar oss även den 
utsatta människans mörker 
och striden med ens egna 
demoner. I Smaïl Kanoutés Never 
twentyone konfronteras vi med 
gatuvåld och utanförskap. 

Det inre mörkret fånger 
Nicole Neidert i Call of the 
Void. Just i ögonblicket när 
sårbarheten är som störst då 
alla sinnen är extra skärpta 
och livet verkar stanna upp. 

Dansvåren avslutas storslaget 
med Cullberg och föreställningen 
Sylph av isländska Halla 
Ólafsdóttir. Tio dansare på Stora 
scenen i ett fyrverkeri av ljus och 
rörelse. Myterna om sylfiderna, 
mystiska väsen med gigantiska 
kroppar förför och leder oss 
bort till en drömlik värld. 

Välkommen till ”ljusnande” 
dansupplevelser med 
Norrlandsoperan!

Birgit Berndt, 
Danschef

Dans
Sälskap – Sindri Runudde
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Fredag 27 januari

Cabraqimera – 
Catarina Miranda
19.00 - Stora scenen 
Danssäsongen 2023 startar 
med rullskridskor och neon 
på Stora scenen. Kvällen 
inleds med dansmingel där 
det bjuds på bubblor, snacks 
och överraskningar.

Lördag 4 februari 

Stigar och andra vägar 
– Möller/Grind/Sundling
14.00 - Black Box
Magiskt fiolspel och mäktigt 
slagverk när modern dans möter 
nordisk folkmusik i en sprakande 
danskonsert. För barn från 8 år.

Fredag 10 februari

RULE – Unruly Gang 
/ Rut Roos/ Imenella 
Mohammed
20.00 - Black Box
I föreställningen RULE drabbar 
dansare från hela världen 
samman för att dela sin kärlek 
till dancehall. Med inte mindre 
än åtta handplockade dansare 
presenteras dancehallscenens 
crème de la crème.

Fredag 24 februari

Never Twenty One 
– Smaïl Kanouté /
Compagnie Vivons
19.00 Black Box
Hashtag #Never21 
uppmärksammar alla de barn 
och unga som fallit offer för 
skjutvapen. I dansföreställningen 
med samma namn blir dansarna 
levande minnesmärken 
som med krump, elektro, 
popping och samtida dans 
hyllar de förlorade liven.

Onsdag 8 mars

Soirée d’études – 
Cassiel Gaube
19.00 Black Box
Med en passion för housedans 
och dess vokabulär har 
koreografen Cassiel Gaube 
låtit grotta ner sig i dansstilens 
mejslade fotarbete och skickliga 
vändningar. Ett ordlöst samtal 
mellan dansarna där ljudet 
från sneakers och andetag 
är det enda som hörs.

Fredag 17 & lördag 18 mars*

Sälskap – Sindri 
Runudde – Urpremiär!
18.00 / 15.00 Studioscenen
Sälskap är en barnföreställning 
för vuxna med ett stort allvar 
för de små. I ett scenrum fyllt 
av handblåsta glaspärlor, 
paljetter och låtsaspäls leker 
föreställningen med idén 
att vara någon annan eller 
något annat. Kanske en säl? 

Larsen C – Christos 
Papadopoulos

Call of the void – 
Nicole Neidert

Stigar och andra vägar – 
Möller/Grind/Sundling

*Föreställningen syntolkas
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Onsdag 22 och fredag 24 mars*

Larsen C – Christos 
Papadopoulos
19.00 - Black Box
Glaciären Larsen C - en 
jättelik hylla av is i Antarktis 
- har inspirerat den grekiska 
stjärnkoreografen Christos 
Papadopoulus till detta 
mästerverk. En föreställning 
i rörelse med långsamheten 
hos smältande glaciärer som 
visar på livets brutalitet.

Torsdag 13 och fredag 14 april*

Terrarium - Norrdans 
/ Anja Arnqvist & 
Madeleine Lindh
14.00/12.00 - Black Box
Häng hos oss på påsklovet! 
Vi bjuder på föreställningen 
Terrarium, familjeaktiviteter och 
en och annan överraskning. 

Onsdag 26 april

Call of the void – Nicole 
Neidert
19.30 - Black Box
Med inspiration från anime, 
sci-fi och genom att använda 
poppingens animerade uttryck 
skapar Call of the void en 
artificiell värld. Umeåsonen 
Anton Borgström står i 
fokus och tillsammans med 
en drabbande ljudbild och 
expressivt ljus, glider verket 
mellan fiktion och verklighet.

Lördag 6 och söndag 7 maj

Up North
Battle och Show
Black Box
Lördag: stor dansshow utomhus
Dans, spänning, tunga beats 
och härlig vibe. Varje år i maj 
kraftsamlar Norrlandsoperan 
för att hylla hip hop-kulturen 
och anordna det största battlet i 
norra Sverige – Up North Battle. 
Ta med lillbrorsan eller mormor, 
alla är välkomna! Fri entré

Torsdag 11 maj

Sylph – Cullberg  
/Halla Ólafsdóttir
19.00 - Stora scenen
I sitt första verk för Cullberg 
utgår Halla Ólafsdóttir från den 
mytologiska varelsen sylfiden 
och baletten Les Sylphides från 
1908. Sylfiden är en luftande 
och ett eteriskt skogsväsen med 
kraft att förvandla sig. Grövre, 
råare, längre och starkare än 
människor har sylfiderna en 
röst och en gigantisk kropp. 
I Ólafsdóttirs tolkning leker 
dansarna med ”hatkärleken” 
till den klassiska baletten, en 
mix av ”fin- och fulkultur” men 
även exorcism och det ockulta.

Up North Battle

Spara 25–40% med dans-abonnemangSpara upp till 40%, betala i 
din egen takt och ta del av 
en mängd förmåner – bli 

abonnent du också på noabo.se

Never Twenty One – Smaïl 
Kanouté /Compagnie Vivons 

*Föreställningen syntolkas
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Vilken materialitet har 
ljudet och vad kan det 
berätta för oss om tid, 
plats och om oss själva? 
Uppenbarligen lyssnar vi 
till olika saker på olika sätt. 
På samma vis skiljer sig den 
konstnärliga hanteringen av 
ljud åt mellan konstnärerna. 
Den gemensamma nämnaren 
är att ljudkonsten nästan alltid 
förflyttar oss till ett rum som 
inte är här, ett fiktivt rum. 

Vårens curator Ana Gutieszca är 
en bild- och ljudkonstnär född 
på den torra mexikanska platån. 
Kärnan i hennes konstnärskap är 
tecknandet. Med en bakgrund 
inom både bildkonst och musik 
skulpterar hon bryggor mellan 
toner och teckning där grafit 
får ljud och teckningen blir en 
performance. Hennes musik 
är lika rå som öknen, när hon 
kombinerar hypnotiskt brus 
från egentillverkade analoga 
instrument med fragmenterade 

technobeats från trummaskiner. 
Ana är en av grundarna av 
Third Space; ett galleri beläget 
i centrala Helsingfors där 
hon sedan 2013 bl.a. curerar 
konsertserien Sound Room. 

Ana Gutieszca ställer själv 
ut under våren 2023 men 
hon har också bjudit in 
konstnärerna Mariska de Groot 
och Marko Timlin till varsin 
utställningsperiod. Mariska 
fascineras av optiska fenomen 
och komponerar för analoga 
ljus-till-ljud-instrument och 
installationer. Hennes verk har 
ofta en referens till uppfinningar 
från det förflutna. Med dessa 
vill hon väcka en upplevelse 
som tilltalar flera sinnen och 
belyser hur vi individuellt 
uppfattar, tänker och känner 
ljus, ljud, rörelse och rum. Marko 
Timlin är en finsk-tysk konstnär 
som skapar konstverk som 
kopplar samman vetenskap 
med konst, teknik med natur 
och dåtid med nutid. Hans 
konstnärliga arbete fokuserar 

på den tekniska, estetiska 
och filosofiska utvecklingen 
av kinetiska ljudskulpturer, 
dynamiska ljusinstallationer, 
föreställningar med 
egentillverkade ljudmaskiner 
och multimediaföreställningar. 

Helena Wikström,  
Konstansvarig Vita kuben

Under våren 2023 står ljud och 
lyssnande åter i fokus i Vita kuben. 

Konst
Insectarium

Ljudinstallation 
av Ana Gutieszca
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Fredag 20 jan–28 feb

Bits and bytes
Vita kuben
Ljudinstallation av Marko Timlin 
där 104 diskettenheter har 
räddats från sopstationer och 
sedan öppnats, modifierats 
och återupplivats till ett nytt 
konstnärligt liv i en storskalig 
kinetisk ljudinstallation. 

Fredag 10 mar–16 apr

BROM
Vita kuben
Ljudinstallation av 
Mariska de Groot. 

Från taket hänger motoriserade 
instrument som skapar 
en ljudskulptur i rummet 
som i sin tur omsluter dig 
som besökare i långsamt 
föränderliga harmoniumljud.

Fredag 28 apr–11 jun

Insectarium
Vita kuben
Ljudinstallation av 
Ana Gutieszca

Insectarium bebos av 
fantastiska varelser 
inkorporerade med elektroniska 
komponenter som ljuder 
till varandra, relaterar till 
varandra och samexisterar 
med varandra i en värld av 
papper. Insectarium är en 
resa genom musikens skogar, 
där även de minsta och mest 
oemotståndliga ljud kan höras.

Hitta hit!
Vita Kuben finns i anslutning till 
Norrlandsoperans övre foajé, 
du ser kuben hänga under taket 
i restaurang Elektras matsal.

Följ den röda trappan upp, 
eller ta hissen. Välkommen!

Helgfria vardagar, måndag – fredag 
kl 10.30–12.00 och 13.00–15.00

Samt via restaurang Elektra, 
onsdag–fredag kl 15.00–20.00

Vita Kuben håller också öppet vid alla 
föreställningar på Norrlandsoperan. 

Konst
BROM

Ljudinstallation av 
Mariska de Groot

Bits and bytes

Ljudinstallation 
av Marko Timlin
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Deportees möter 
Norrlandsoperans 
symfoniorkester

Musik
14



Norrlandsoperans ambition att vara en stödjande 
part för musiklivet i hela Västerbotten innebär 
att vi under 2023 kommer inrikta oss ännu mer 
på konsultativt arbete i regionen. Vi kommer 
att fortsätta skapa turnéer med högkvalitativa 
musikupplevelser för offentlig publik, barn & 
unga, skolor, äldreboenden och för sjukhusen 
i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Dessutom 
ska vi stödja lokala initiativ och arrangörer 
och regionens yrkesverksamma musiker.

Ambitionen är att tillgodose våra olika nätverk med 
inspiration och turnéer, stöd i olika former och att nå 
Västerbottens samtliga kommuner. Målsättningen är 
också att se till att regionens invånare har möjlighet 
att ta del av ett varierat utbud av musik. Klassisk 
och nutida musik, folkmusik, jazz, barnproduktioner 
liksom pop och rock ska medborgarna ha möjlighet 
att uppleva i sin närmiljö, utan att behöva åka 
till kuststäderna Umeå eller Skellefteå.

Några exempel ur vårens rikt varierande utbud 
är: den sudanesiska musikern och gitarristen Ebo 
Krdum, egensinnige Johan Airijoki & Malmfältens 
rockklubb, den unga barockensemblen Brustna 
Hjärtan Barock, Barcelona Gipsy balKan 
Orchestra, amerikanske saxofonisten och 
kompositören Camille Thurman, Sävardottern 
Jennie Abrahamson och Grammisnominerade 
produktionen Virvel & Vinda med Ensemble 
Yria för våra allra yngsta medborgare.

Norrlandsoperan fortsätter att skapa program och 
nätverk för att möjliggöra och uppfylla visionen 
att ”spegla samtiden och påverka framtiden”. 
Norrlandsoperan ska vara ett inspirerande 
nav för Västerbottens musikliv där vi stödjer, 
utvecklar och främjar lokala initiativ. Vårt mål är 
ett vitalt musikliv i hela Region Västerbotten.

Stefan Holmström, 
Musikchef

Musik som speglar samtiden och 
påverkar framtiden

Lördag 21 januari

Jennie Abrahamson - 
Kärlek och Makt
19.00 i Black Box
Den Sävarbördiga sångerskan 
och låtskrivaren har hyllats för 
sin magiska röst och förmåga att 
skriva låtar som blir egna små 
universum. Tillsammans med 
handplockade musiker utforskar 
hon utrymmet mellan kärlek 
och makt i en konsert med ny 
musik av Jennie Abrahamson 
och regi av Helena Röhr.

Lördag 1 april

Vivel & Vinda
13.00 & 15.00 i Studioscenen
Virvel och Vinda kommer 
inkånkandes med all sin tvätt 
och sina instrument. De slår 
upp sin torkvinda mitt i rummet, 
inomhus! Men här finns väl 
ingen vind? Vill du hjälpa till? 
Häng med på ett snurrigt 
äventyr för alla barn 1-5 år!

Lördag 29 april

Daniel Pettersson med 
vänner
19.00 i Black Box
Spelmannen Daniel Pettersson 
tillsammans med vänner 
bjuder in till en helkväll 
med traditionsmusiken 
och dansen i centrum.Musik
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I vår strävan att vara ett modigt 
och framåtblickande scenkonsthus 
med en orkester som har en starkt 
varierad repertoar har vi valt både 
välkända och okända klassiker samt 
musik från 1900- och 2000-talet. 
Vi fortsätter också att se till att 
minst 40% av den musik vi framför 
är komponerad av kvinnor.

Under våren kommer vi att sprida 
orkesterns verksamhet till andra 
konserthus och spelplatser i vår 
ambition att vara en av Norrlands och 
Nordens viktigaste symfoniorkestrar 
– den enda orkestern i denna 
del av världen som både har en 
symfoniabonnemangsserie och 
flera operaproduktioner på gång 
samtidigt. I vår spelar vi två konserter 

i Sara Kulturhus i Skellefteå samt åker 
på turné till Luleå och Uleåborg.

Vårens repertoar blir mycket 
varierad. Den första konserten i 
januari kommer att bestå av Clara 
Schumanns pianokonsert, Anton 
Bruckners 4:e symfoni samt musik av 
brittiska tonsättaren Thea Musgrave. 
Konserten dubbleras också i Sara 
Kulturhus och solist är pianisten 
Suzana Bartal och dirigent Ilan Volkov.

Sedan följer konserter under våren 
med musik av Allan Pettersson, 
Karin Rehnqvist, Karol Szymanowski, 
Grazyna Bacewicz, Johannes 
Brahms, Deportees, Jean Sibelius 
och Tebogo Monnagkotla. Särskilt 
spännande blir det första svenska 
framförandet av Rolf Martinssons 

hornkonsert tillsammans med 
hornisten Felix Klieser och 
dirigenten Eduardo Strausser. Rolf 
Martinssons hornkonsert är en 
sambeställning av Norrlandsoperan 
och Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern.

På vårens sista konsert får vi höra 
Dmitrij Sjostakovitjs 2:a violinkonsert 
med den moldaviska violinisten 
Alexandra Conunova liksom den 
franska kvinnliga tonsättaren 
Louise Farrencs symfoni nr. 2, allt 
under ledning av den spanske 
dirigenten Jaume Santonja.

Välkommen till vårens konsertsäsong! 

Stefan Holmström, 
Musik- och orkesterchef

Norrlandsoperans  symfoniorkester

Torsdag 19 januari

Bruckner och Schumann
19.00 i Konsertsalen
Dirigent: Ilan Volkov 
Solist: Suzana Bartal, piano

Vi inleder året med musik av den engelsk/amerikanska 
tonsättaren Thea Musgrave och Clara Schumanns 
virtuosa pianokonsert och solist är ungersk/franska 
pianisten Suzana Bartal. Konserten avslutas med 
Anton Bruckners älskade fjärde symfoni, som också 
har fått tillnamnet ”Den romantiska”. Ur enkla teman 
växer den symfoniska komplexiteten och ett stort 
klangligt orkesterlandskap målas upp. Konserten 
dubbleras i Sara Kulturhus fredagen den 20 januari. 

Torsdag 2 februari

Staern och Strauss
19:00 i Konsertsalen
Dirigent: Ville Matvejeff 
Solist: Katy Woolley, valthorn

En energisk, ny komposition av Benjamin Staern 
öppnar kvällen. ”Pippi lyfter hästen” skrevs 2020 
som en hyllning till Greta Thunberg. Därefter 
spelar valthornisten Katy Woolley Richard Strauss 
2:a hornkonsert som komponerades 59 år efter 
den första hornkonserten. Som avslut spelas den 
första symfonin av en lite bortglömd tonsättare, 
nämligen katalanen Roberto Gerhard. Dirigent är 
Norrlandsoperans förste gästdirigent Ville Matvejeff.

Torsdag 9 februari

Brahms Serenad nr. 1 i D-dur
19:00 i Konsertsalen
Dirigent: Risto Joost 
Solist: Ellen Nisbeth, viola

Konserten inleds med den polska tonsättaren 
Grazyna Bacewiczs divertimento för stråkar och 
därpå följer Allan Petterssons sällan spelade 
violakonsert. Solist är den unga solistprisvinnande 
(2012) violasten Ellen Nisbeth, som också spelat in 
konserten. Därefter Johannes Brahms Serenad nr. 1 
i D-dur, som inte framförs lika ofta som hans andra 
symfonier men väl har samma symfoniska kvaliteter. 

Fredag 17 & lördag 18 februari

Deportees möter Norrlandsoperans 
Symfoniorkester
20:00 på Stora scenen
Dirigent: Johan Siberg 
Band: Deportees

Äntligen dags för den efterlängtade konserten med 
Norrlandsoperans symfoniorkester och Deportees. 
Efter två inställda konserter på grund av pandemins 
restriktioner, är det äntligen dags den 17 och 18 februari!
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Norrlandsoperans  symfoniorkester

Bekhbat 
Tsagaanchuluun

Cello

Torsdag 1 juni

Sjostakovitj och Farrenc
19:00 i Konsertsalen
Dirigent: Jaume Santonja 
Solist: Alexandra Conunova, violin

Dimitri Sjostakovitjs andra violinkonsert framförs av 
den moldaviske violinisten Alexandra Conunova. 
En fantastisk konsert med en strålande ung 
violinist. Konserten inleds med ett stycke av 
svenska tonsättaren Tebogo Monnakgotla och 
avslutas med Louise Farrencs andra symfoni. 
Farrenc levde under första hälften av 1800-talet i 
Frankrike och var då också en framstående pianist. 
Dirigent är spanske dirigenten Jaume Santonja 
som gör sitt första besök på Norrlandsoperan.

Torsdag 2 mars

Från Saariaho till Sibelius
19:00 i Konsertsalen
Dirigent: Ville Matvejeff 
Solist: Cecilia Zilliacus, violin

Symfoniorkestern ger sig ut på en bottenvikenturné 
som start får vi höra konserten i Norrlandsoperans 
konsertsal. Det bjuds på ett omfångsrikt program med 
musik av Karin Rehnqvist, Kaija Saariaho, Jean Sibelius, 
Karol Szymanowski och Richard Wagner. Vår förste 
gästdirigent Ville Matvejeff leder orkestern på turnén, 
som omfattar konserter i Skellefteå, Luleå och Uleåborg. 
Solist i Szymanowskis violinkonsert är Cecilia Zilliacus.

Torsdag 6 april

Felix Klieser möter Rolf Martinsson
19:00 i Konsertsalen
Dirigent: Eduardo Strausser 
Solist: Felix Klieser, valthorn

Den unge dirigenten Eduardo Strausser kommer 
tillbaka till Norrlandsoperan efter en bejublad konsert 
hösten 2022. Denna gång med första framförandet 
i Sverige av Rolf Martinssons hornkonsert – ett 
beställningsverk från Norrlandsoperan. Solist är den 
fantastiske hornisten Felix Klieser, som i och med 
detta gör sin Sverigedebut! Vidare får vi höra en 
sinfonia av 1700-talstonsättaren Marianna Martines 
och efter paus Antonin Dvoraks 7:e symfoni.

Spara 25–40% med 
konsert-abonnemangSpara upp till 40%, betala i din 
egen takt och ta del av en 

mängd förmåner – bli abonnent 
du också på noabo.se
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Turné

Galgenlieder
Mellan 10–28 maj turnérar 
monologoperan Galgenlieder i 
Sveriges fyra nordligaste län tack 
vare stöd från Norrlands nätverk 
för musikteater & dans (NMD). 

Bruckner och 
Schumann
Norrlandsoperans 
symfoniorkester beger sig till 
Skellefteå och Sara kulturhus 
där de inleder året med Clara 
Schumanns Pianokonsert. Solist 
på piano är Suzana Bartal.

Barcelona Gypsy 
BalKan Orchestra
En internationell ensemble 
baserad i Barcelona som gör 
genuina omtolkningar av 
traditionell musik från Balkan, 
Mellanöstern och södra Europa.

Ebo Krdum
En av Sveriges dolda tillgångar. 
Grammisbelönade Ebo Krdum 
tar oss med på en musikalisk 
resa från Sudan till Sverige 
där skandinavisk folkmusik 
möter afrikansk blues.

Johan Airijoki & 
Malmfältens Rockklubb 
Vacker glesbygdspoesi och 
popinfluerad bluesrock 
från Norrbotten. Laddade 
ögonblick fulla av Johans 
vackra texter och Malmfältens 
Rockklubbs krängande, 
svängande musik utlovas.

The Inland Band
En oktett av länets vassaste 
frilansmusiker från olika genrer 
navigerar fritt mellan pop, rock, 
soul och country kors och tvärs 
genom Västerbottens inland. 

Ebo Krdum
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Norrlandsoperans uppdrag är att verka för ett 
rikt kulturutbud i hela den norra landsändan, 
med extra fokus på att barn och unga ska få 
uppleva och utöva kultur var de än befinner sig. 

Med projektet Up North stöttar vi streetkulturen 
i Norrland med aktiviteter för barn och 
unga, stipendier till unga arrangörer och 
residensmöjligheter till dansare. 

Danskonsulentverksamheten Dans 
i Västerbotten, arbetar för regional 
dansutveckling och har ett brett uppdrag att 
stärka danskonstens utveckling inom länet. 

Musikavdelningens regionala del arbetar med 
att främja och stötta musiklivet i länet och 
producera turnéer med allt från folkmusik 
till kammarmusik och pop & rock. 

Årligen besöker omkring 30 000 personer 
våra turnerande föreställningar. 

Här kan du läsa om några av vårens 
turnéer. Fullständigt turnéschema 
hittar du på norrlandsoperan.se

Turné

Camille Thurmann 
& The Darrell Green 
Quartet
Jazzkonsert med den prisade 
amerikanska kompositören och 
saxofonisten Camille Thurman. 
Det utlovas glödande dynamik 
och hyllningar till jazzens 
hjältar under denna  afton 
som presenteras i samarbete 
med Umeå Jazzstudio.

Stigar och andra vägar
Magiskt fiolspel och mäktigt 
slagverk när modern dans möter 
nordisk folkmusik i en sprakande 
danskonsert. För barn från 8 år. 

Från Saariaho till 
Sibelius
Norrlandsoperans 
symfoniorkester ger sig ut på 
en bottenvikenturné. Saariaho, 
Sibelius och mycket mer står 
på programmet med solisten 
Cecilia Zilliacus på violin. Allt 
under ledning av Ville Matvejeff.

Brustna Hjärtan Barock
En kammarmusikelit som 
imponerar och ger publiken ett 
unikt tillfälle att höra genuina 
barockverk på det sätt som 
musiken är komponerad 
och tänkt att framföras.

Jakob Algesten
Umeåsonen, sångaren och 
låtskrivaren Jakob Algesten 
bjuder på musik som låter 
självklar och naturlig, men så 
är hans musik är också frukten 
av lång erfarenhet – från 
många olika sammanhang.

Sälskap
Sälskap är en barnföreställning 
för vuxna med ett stort allvar 
för de små. I ett scenrum fyllt 
av handblåsta glaspärlor, 
paljetter och låtsaspäls leker 
föreställningen med idén 
att vara någon annan eller 
något annat. Kanske en säl? 

 Camille Thurmann

Cecilia Zilliacus 
Från Saariaho till Sibelius

Amie Foon 
Galgenlieder

Hela Norrlands 
scenkonsthus 
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Som abonnent blir 
du rikare.

Save the date!I mars 2023 släpper  
vi abonnemanget för  

hösten -23 & våren -24

Oslagbara 
upplevelser 
till oslagbart 
pris. 
Från operascenen levereras 
stora känslor, uttrycksfull 
sång, vacker musik och 
fantasifulla kostymer.

Med ett konsertabonnemang 
får du höra Norrlandsoperans 
symfoniorkester spela 
både klassiska örhängen 
och nyskrivna stycken 
tillsammans med inbjudna 
solister och dirigenter.

Dansscenen förbereder 
utvalda nyheter, guldkorn och 
succéer från hela världen.

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.

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

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

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

Delbetala
Du kan smidigt dela upp 
betalningen i en takt 
som passar dig.

Du kan också  
vänta dig…
Biljetterbjudanden till 
andra föreställningar, fria 
föreställningsprogram, 
exklusiva inbjudningar 
och en fin premiegåva 

Välkommen som abonnent! 
www.noabo.se 
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Plats på scen för  
mat och dryck!

Njut av en tallrik hjärtligt god 
mat eller varför inte ta ett glas 
i baren på Norrlandsoperans 
bar och restaurang Elektra.

Menyer och bordsbokning: 
elektraumea.se



Stort tack till våra nära  vänner 
och kära sponsorer!

Vårt varmaste tack 
till huvudsponsorerna 
Västerbottens-Kuriren, 
Yamaha Music Instruments  
och Original tryckeri.
Samarbeten i olika former och med 
aktörer av olika slag är viktigt både 
för Norrlandsoperans verksamhet 
och för våra besökare. Våra 
sponsorer och samarbetspartners 
är aktörer som på olika sätt skapar 
mervärden – både för publiken, för 
vår verksamhet och för sig själva. 

Med hjälp av våra partners 
och sponsorer förbättrar vi 
totalupplevelsen för våra 
besökare, verkar för ett rikt 
kulturutbud i Västerbotten och 
ser till att alla barn och unga 
i hela den norra landsänden 
får tillgång till scenkonst. 

För detta vill vi rikta ett stort tack 
framför allt till våra huvudsponsorer  
Västerbottens-Kuriren, 
Yamaha Music Instruments 
och Original tryckeri.

Nyskrivna verk för 
självspelande flygel
Med Yamaha Music Instruments har 
vi inlett ett samarbete som kommer 
att resultera i nyskriven musik för 
Norrlandsoperans symfoniorkester, 
opera och barnföreställningar. 

Bland annat kommer vi att 
beställa och framföra musik som 
är specialskriven för Yamahas helt 
unika instrument Disklavier. Den 
akustiska flygeln Disklavier är en helt 
självstyrande enhet som kan skicka 
digitala signaler för att kontrollera 
annan musikalisk utrustning och 
med avancerad mekanik rör sig 
pedalerna och tangenterna utan 
att någon pianist är på plats. 

Håll utkik i vår kommande repertoar 
för detta spännande samarbete.

Samarbete för kultur på 
sjukhus i Västerbotten
För många andra handlar sponsring 
om att skapa intäkter för att 
finansiera en verksamhet. Vi ser 
sponsring i ett större perspektiv 
än så. För oss är det viktigt med 

en förankring i det samhälle vi 
verkar i och ett samarbete med 
regionens näringsliv är en naturlig 
del av detta. Vi ser sponsring som 
en möjlighet där vi kan bygga vårt 
varumärke och tillsammans med 
våra sponsorer skapa ett ännu 
starkare scenkonsthus och ett rikare 
kulturutbud för alla. Därför är vi 
extra glada för vårt nyligen inledda 
samarbete med Alva kultur.

Alva kultur är en unik satsning i 
Sverige där Region Västerbotten 
valt att betrakta människan ur ett 
holistiskt perspektiv där kulturen är 
en viktig och nödvändig del i livet. 
Det behöver finnas möjligheter 
att ta del av kultur i livets svårare 
stunder där behovet av lindring, 
förströelse och fördjupning 
kanske är ännu större än vanligt 
– inte minst för sjuka barn. 

Norrlandsoperan kommer genom 
Alva kultur att visa produktioner 
inom opera, musik och dans 
för patienter, anhöriga och 
personal på framför allt Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå, 
men även på regionsjukhusen 
i Skellefteå och Lycksele.  
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Gäster på våra scener 

Våra scener är populära även för andra 
arrangörer än vi själva. Håll utkik på 
vår hemsida för alla gäster som spelar 
hos oss, det uppdateras ständigt. 

Ordinarie öppettider i 
Biljetter & besök:

Helgfria vardagar, måndag – fredag 
kl 10.30–12.00 och 13.00–15.00
Vår husvärd finns tillgänglig under 
öppettiderna och du kan också nå 
oss på telefon: 090 15 43 00

Program

Produktion och innehåll: 
Norrlandsoperans marknadsavdelning. 
Layout: Jens Johnsson.  
Foto: Jose Caldeira, Elin Berge, 
Christophe Abramowitz, Thomas 
Zamolo, Pinelopi Gerasimou, 
Joakim Envik Karlsson, Claudia Ruiz, 
Jaime Culebro, Ossi Ahola, Daryon 
Haylock, Tina Axelsson, Samuel 
Pettersson, Andreas Nilsson . 

Med stöd av

Norrlandsoperan ägs till 60% av 
Region Västerbotten och 40% av 
Umeå kommun. Vi erhåller bidrag 
från Statens Kulturråd. Huvud- 
sponsorer är Västerbottens-Kuriren, 
Yamaha och  Original tryckeri. 
Stort tack till alla bidragsgivare, 
sponsorer och samarbetspartners.

Stort tack till våra nära  vänner 
och kära sponsorer!

Upplevelsekort för 
företag ger ett starkare 
kulturliv i Umeå och  
hela Norrland
I Umeå med omnejd har alla 
företag chansen att unna sin 
personal avkoppling, inspiration 
och energi på ett av Sveriges 
främsta scenkonsthus. Här 
får medarbetare välja mellan 
utvalda operor, musikkonserter 
och dansföreställningar i 
absoluta världsklass. 

Med ett upplevelsekort på 
Norrlandsoperan kan företag 
erbjuda kultur som alternativ 
till sportevenemang och 
traditionell friskvård och 
därmed främja mångfald 
inom det egna företaget.

De företag som redan tecknat 
upplevelsekort hos oss bidrar 
inte enbart till en mer hälsosam 
och kreativ tillvaro för den 
egna personalen – utan också 
till ett starkare kulturliv i 
Umeå och hela länet. Genom 
upplevelsekortet stöttar företagen 
Norrlandsoperans uppdrag att 

verka för ett rikt kulturutbud i 
Västerbotten och att alla barn och 
unga i hela den norra landsänden 
ska ha tillgång till scenkonst. Det 
vill vi tacka er lite extra för!

Norrlandsoperans kära 
vänner
Medlemmarna i föreningen 
Norrlandsoperans vänner har 
ett gemensamt stort intresse 
för musik, opera och dans. 
Föreningen anordnar egna 
aktiviteter och evenemang och 
sprider därigenom kunskap om 
Norrlandsoperans varierade 
verksamhet samt skapar en 
mötesplats för alla intresserade. 

Varje år delar vännerna ut ett 
stipendium och i år tilldelades 
det Lova Kollberg som både har 
sjungit i barnkören, gjort praktik 
på Norrlandsoperan, jobbat i 
biljettkassan och nu studerar 
operasång på Stockholms 
konstnärliga högskola. 

Tack kära vänner, vi ses snart 
på Norrlandsoperan!

Yamahas akustiska 
flygel Disklavier




