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DD et är något magiskt med et är något magiskt med 
ett 250-årsjubileum, och ett 250-årsjubileum, och 
sannerligen inget man sannerligen inget man 
får vara med om varje får vara med om varje 
dag. Tanken svindlar dag. Tanken svindlar 
när man tänker på allt när man tänker på allt 

som hänt under dessa två och ett halvt som hänt under dessa två och ett halvt 
sekel i Sverige och i världen. Vilken enorm sekel i Sverige och i världen. Vilken enorm 
utveckling inom politik, vetenskap och utveckling inom politik, vetenskap och 
teknik men också av samhälle, kultur och teknik men också av samhälle, kultur och 
konst. Premiärföreställningen av denna konst. Premiärföreställningen av denna 
JubileumsgalaJubileumsgala sker på årsdagen av att den  sker på årsdagen av att den 
första operan på svenska hade urpremiär första operan på svenska hade urpremiär 
1773, vilket markerade tillblivelsen av 1773, vilket markerade tillblivelsen av 
Kungliga Operan. Känn historiens vingslag Kungliga Operan. Känn historiens vingslag 
när tonerna från när tonerna från Thetis och PeléeThetis och Pelée inleder  inleder 
kvällen.kvällen.

Sällan har väl uttrycket »om dessa väggar Sällan har väl uttrycket »om dessa väggar 
kunde tala« passat bättre – även om Operan kunde tala« passat bättre – även om Operan 
under de första åren låg i Bollhuset vid under de första åren låg i Bollhuset vid 
Slottsbacken, och vi är inne på det andra Slottsbacken, och vi är inne på det andra 
huset på dagens adress. Tänk alla människor huset på dagens adress. Tänk alla människor 
som har passerat genom dessa lokaler, alla som har passerat genom dessa lokaler, alla 
möten på och utanför scenen. Alla sångare, möten på och utanför scenen. Alla sångare, 
dansare och musiker, men också alla andra dansare och musiker, men också alla andra 
skickliga yrkesgrupper som sett till att skickliga yrkesgrupper som sett till att 
stor konst skapats och att ridån gått upp stor konst skapats och att ridån gått upp 
under alla epoker. All publik som besökt under alla epoker. All publik som besökt 
oräkneliga föreställningar och evenemang; oräkneliga föreställningar och evenemang; 
makthavare, världsledare, societeten men makthavare, världsledare, societeten men 
också allmänheten som velat bli berörd, också allmänheten som velat bli berörd, 
berikad och ibland kanske också beskådad. berikad och ibland kanske också beskådad. 
Operan har varit en mötesplats, för samhället Operan har varit en mötesplats, för samhället 
och för svensk och internationell kultur, som och för svensk och internationell kultur, som 
få andra.få andra.

JubileumsgalanJubileumsgalan speglar musik, sång och  speglar musik, sång och 
dans från historien till nutiden och in i dans från historien till nutiden och in i 
framtiden. För samtidigt som vi stolt firar vår framtiden. För samtidigt som vi stolt firar vår 
historia och tradition, manar ett jubileum historia och tradition, manar ett jubileum 
till att blicka framåt. Vi ska nyfiket söka nya till att blicka framåt. Vi ska nyfiket söka nya 
vägar för våra konstarter och nya vägar till vägar för våra konstarter och nya vägar till 
vår publik. Så säkerställer vi att Kungliga vår publik. Så säkerställer vi att Kungliga 

Operan fortsätter skapa scenkonst på hög Operan fortsätter skapa scenkonst på hög 
internationell nivå och är en mötesplats för internationell nivå och är en mötesplats för 
alla; hela Sveriges nationalscen för opera och alla; hela Sveriges nationalscen för opera och 
balett.  balett.  

Jag önskar dig en underbar jubileumskväll!Jag önskar dig en underbar jubileumskväll!

Fredrik Lindgren Fredrik Lindgren 
VDVD

SÅNGSOLISTER SÅNGSOLISTER Nina Stemme, Hanna Husáhr, Daniel Frank,  Nina Stemme, Hanna Husáhr, Daniel Frank,  
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Luiza Lopes, Kentaro MitsumoriLuiza Lopes, Kentaro Mitsumori
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Rasmus Luthander, Manuela Gotskozik Bjelke, Andreas Rothlin SvenssonRasmus Luthander, Manuela Gotskozik Bjelke, Andreas Rothlin Svensson

KUNGLIGA HOVKAPELLETKUNGLIGA HOVKAPELLET
KUNGLIGA OPERANS KÖRKUNGLIGA OPERANS KÖR

KUNGLIGA BALETTENKUNGLIGA BALETTEN  

DIRIGENT DIRIGENT Alan GilbertAlan Gilbert

REGI REGI Mårten ForslundMårten Forslund
DRAMATURG DRAMATURG && PROGRAMANSVARIG PROGRAMANSVARIG Katarina Aronsson Katarina Aronsson

KOSTYM KOSTYM Jeanette StenerJeanette Stener
LJUS LJUS Martin Säfström Martin Säfström 

SCENBILD SCENBILD MÅRTEN FORSLUND, CHRISTER NILSSON, CALLE PUENTESMÅRTEN FORSLUND, CHRISTER NILSSON, CALLE PUENTES
LJUD LJUD Lars-Göran EhnLars-Göran Ehn

KONSERTMÄSTARE KONSERTMÄSTARE Jannika GustafssonJannika Gustafsson
KORMÄSTARE KORMÄSTARE James GrossmithJames Grossmith

BITRÄDANDE KORMÄSTARE BITRÄDANDE KORMÄSTARE Martin Virin, Folke AlinMartin Virin, Folke Alin
BITRÄDANDE REGISSÖRBITRÄDANDE REGISSÖR Peter Engelfeldt Peter Engelfeldt

MUSIKALISK INSTUDERINGMUSIKALISK INSTUDERING James Duddle James Duddle
PIANISTER PIANISTER BALETTEN BALETTEN Massimo Massimo Broggio, Jane Lennard-Suff, Ani TovmasyanBroggio, Jane Lennard-Suff, Ani Tovmasyan

ISCENSÄTTNING BALETTENISCENSÄTTNING BALETTEN Alison Sandgren  Alison Sandgren (Don Juan),(Don Juan),    
Victoria Simon Victoria Simon (Tema och variationer)(Tema och variationer), Jesse Callaert , Jesse Callaert (Cacti)(Cacti)

REPETITÖRER BALETTENREPETITÖRER BALETTEN Joseph Sturdy, Marie Lindqvist  Joseph Sturdy, Marie Lindqvist 
ÖVERSÄTTNING FÖR TEXTMASKINÖVERSÄTTNING FÖR TEXTMASKIN Anna Linden Anna Linden

SUFFLÖS SUFFLÖS Sofia Tchotoulidi   Sofia Tchotoulidi   
TEXTMASKINSOPERATÖRTEXTMASKINSOPERATÖR Elena  Elena Kaledina, Anna LindenKaledina, Anna Linden

MASKÖRER MASKÖRER Maria Maria Morgell, Trille Hvidfeldt, Carola Berglund,  Morgell, Trille Hvidfeldt, Carola Berglund,  
Dolores Pacheco Jimenez, Virginia VogelDolores Pacheco Jimenez, Virginia Vogel

PRODUKTIONSASSISTENTER SCENPRODUKTIONSASSISTENTER SCEN Christer Nilsson, Calle Puentes Christer Nilsson, Calle Puentes
PRODUKTIONSASSISTENT REKVISITAPRODUKTIONSASSISTENT REKVISITA Mia Björner  Mia Björner 

INSPICIENT INSPICIENT Erik Stockhaus  Erik Stockhaus  
PRODUCENTPRODUCENT Tove Asplind Tove Asplind

Kungliga Operans Kungliga Operans JubileumsgalaJubileumsgala hade urpremiär den 18 januari 2023   hade urpremiär den 18 januari 2023  
med följande föreställningar den 20 och 21 januari 2023.med följande föreställningar den 20 och 21 januari 2023.

Dekor och kostymer är tillverkade i Kungliga Operans ateljéer i Gäddviken samt i Dekor och kostymer är tillverkade i Kungliga Operans ateljéer i Gäddviken samt i 
Operahuset. Dekor och kostymer i denna föreställning består delvis av återanvänt material Operahuset. Dekor och kostymer i denna föreställning består delvis av återanvänt material 

som hämtats ur Operans arkiv samt (för som hämtats ur Operans arkiv samt (för Don JuanDon Juan) Drottningholms Slottsteaters arkiv. ) Drottningholms Slottsteaters arkiv. 

I samarbete med Dramaten. Tack till Drottningholms Slottsteater.I samarbete med Dramaten. Tack till Drottningholms Slottsteater.

SPELTID SPELTID ca 2 timmar 45 minuter inkl. paus.ca 2 timmar 45 minuter inkl. paus.
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Hanna Husáhr Hanna Husáhr 
SOPRANSOPRAN

Daniel Frank Daniel Frank 
TENORTENOR

Karl-Magnus Karl-Magnus 
Fredriksson Fredriksson 
BARYTONBARYTON

Jessica Elevant Jessica Elevant 
SOPRANSOPRAN

Ulrika Skarby Ulrika Skarby 
MEZZOSOPRANMEZZOSOPRAN

Alan Gilbert Alan Gilbert 
DIRIGENTDIRIGENT

Nina Stemme Nina Stemme 
SOPRANSOPRAN

Calum Lowden Calum Lowden 
DANSAREDANSARE

Frei Ruhl Frei Ruhl 
DANSAREDANSARE

Jeanette Wren Jeanette Wren 
DANSAREDANSARE

Luiza Lopes Luiza Lopes 
DANSAREDANSARE

Kentaro Mitsumori Kentaro Mitsumori 
DANSAREDANSARE

Thérèse Brunnander Thérèse Brunnander 
SKÅDESPELARESKÅDESPELARE

Philip Lithner Philip Lithner 
SKÅDESPELARESKÅDESPELARE

Rasmus Luthander Rasmus Luthander 
SKÅDESPELARESKÅDESPELARE

Manuela Gotskozik Manuela Gotskozik 
Bjelke Bjelke 

SKÅDESPELARESKÅDESPELARE

Andreas Rothlin Andreas Rothlin 
Svensson Svensson 

SKÅDESPELARESKÅDESPELARE

Originalpartitur till Originalpartitur till Thetis och PeléeThetis och Pelée (1773) (1773)

Tema och variationer Tema och variationer (1994)(1994)
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Gustafs vision
TEXT Carina Burman

GUSTAV III Rasmus Luthander

Bakgrundssång Gustafs skål 
av Carl Michael Bellman (1740–1795)

Ur Thetis och Pelée
MUSIK Francesco Antonio Uttini (1723–1709)
TEXT Johan Wellander, efter plan av Gustaf III

Uvertyr 
»Öde! Dina dolda lagar«

THETIS Hanna Husáhr

Ur Don Juan
MUSIK Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

KOREOGRAFI Regina Beck-Friis
KOSTYM David Walker

DON JUAN Calum Lowden 
SGANARELLO Frei Ruhl 

DONNA ELVIRA Jeanette Wren

 
Ur Maskeradbalen

MUSIK Giuseppe Verdi (1813–1901)
TEXT Antonio Somma, efter Eugène Scribe;  

svensk bearbetning av Erik Lindegren

»Höll han sitt ord…«  
(Gustavs recitativ och aria ur akt III)(Gustavs recitativ och aria ur akt III)

GUSTAV III Daniel Frank 
PAGEN Hanna Husáhr

Ur Symfoni nr. 4 Ess dur (»Naïve«)
MUSIK Franz Berwald (1796–1868)

Sats II Adagio

Här är vi nu
TEXT Martina Montelius

SKÅDESPELARE Thérèse Brunnander,  
Philip Lithner

Ur Tema och variationer
MUSIK Pjotr Tjajkovskij (1840–1893)

KOREOGRAFI George Balanchine  
©The George Balanchine Trust

KOSTYM Karin Erskine
DANSSOLISTER Luiza Lopes, Kentaro Mitsumori

Ur I Firenze
MUSIK Helena Munktell (1852–1919)

Uvertyr

Ur Parsifal
MUSIK & TEXT Richard Wagner (1813–1883)

»Ich sah das Kind«
KUNDRY Nina Stemme

Ur Tosca
MUSIK Giacomo Puccini (1858–1924)
TEXT Giuseppe Giacosa, Luigi Illica

»Te Deum«
SCARPIA Karl-Magnus Fredriksson

SPOLETTA Daniel Ohlmann

Ur Lohengrin
MUSIK & TEXT Richard Wagner

Förspel till akt III

Flickan kom från sin älsklings möte
MUSIK Wilhelm Stenhammar (1871–1927)

TEXT Johan Ludvig Runeberg
SÅNGSOLIST Nina Stemme

Ur Arnljot
MUSIK & TEXT Wilhelm Peterson- 

Berger (1867–1942)

Arnljots hälsningssång
ARNLJOT Karl-Magnus Fredriksson

Gå vidare, Antigone 
TEXT Sara Stridsberg 

DOTTERN Manuela Gotskozik Bjelke
MANNEN Andreas Rothlin Svensson
FRÄMLNGEN Rasmus Luthander

Ur Hamlet
MUSIK Ambroise Thomas (1811–1896)
TEXT Michel Carré och Jules Barbier  

efter William Shakespeare

»Pâle et blonde«
OFELIA Hanna Husáhr

Ur Kathrin
MUSIK Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

TEXT Ernst Décsey

Vandringssång
FRANÇOIS Daniel Frank

Ur Sova vaken
MUSIK Daniel Nelson (F. 1965) 

TEXT Irena Kraus

»Var är Majs?«
GUN Jessica Elevant
MAJS Ulrika Skarby

Ur Löftet
MUSIK Mats Larsson Gothe (F. 1965)

TEXT Susanne Marko

»Mitt liv var en flod som rann«
AVA Hanna Husáhr

TEO Karl-Magnus Fredriksson

Ur Cacti
MUSIK Franz Schubert (1797–1828)

KOREOGRAFI Alexander Ekman
KOSTYM Alexander Ekman

LJUS Tom Visser

En sorts epilog, Gå vidare, Antigone
TEXT Sara Stridsberg

DOTTERN Manuela Gotskozik Bjelke 
MANNEN Andreas Rothlin Svensson

Ur Strandad 
MUSIK Karin Rehnqvist (F. 1957)

TEXT Kerstin Perski

Försoningskör
SOLISTER Madeleine Barringer, Anna Norrby, 

Peter Haeggstrom

Ur Maskeradbalen
MUSIK Giuseppe Verdi

TEXT Antonio Somma, efter Eugène Scribe;  
svensk bearbetning av Erik Lindegren

Festscen Akt III

Applådmusik
ur Midsommarnattsdröm
MUSIK Mikael Karlsson (F. 1975)

AKT I

PROGRAM AKT II
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S ÄLLAN HAR uttrycket »kill your 
darlings« känts mer befogat än 
under mitt arbete med denna 
gala. Det är svårt att skildra 250 
år av hårt arbete och artistiska 
stordåd på en kväll. Tre ord 

angav riktningen: dåtid, nutid och framtid.
Det börjar med teaterkungen Gustaf III 

och hans vision om en svensk opera. In på 
scenen på Bollhuset den 18 januari 1773 
kommer hovsångerskan Elisabeth Olin i 
Uttinis opera Thetis och Pelée. I väntan på ett 
operahus ges också föreställningar på Drot-
tningholms Slottsteater, inte minst dans som 
dominerar som konstform under 1700-talet. I 
Glucks balett Don Juan möter Donna Elvira 
förföraren och hans betjänt. Gluck var det 
mest moderna man kunde se på en opera- 
scen under 1770-talet – Gustaf III såg till att 
stockholmarna fick göra just det. 

Gustafs vision handlade inte bara om de 
sköna konsterna, utan också om det politiska 
spelet. När kungen genomförde sin statskupp 
1772 var kodnamnet OPERA. Han sköts se-
dan på maskeradbalen den 16 mars 1792 i det 
nybyggda operahuset. Mordplatsen var ingen 
slump, här hade monarken demonstrerat sin 

totala makt. Händelsen blev senare världs-
berömd genom Verdis opera Maskeradbalen. 
»Öppet mord vågar ingen!« utbrister kungen 
i sista akten. Så fel han hade.

Efter teaterns rivstart blev det lugnare. 
Huset användes som fältsjukhus och Gustav 
IV Adolf ville riva stället i början av 1800-ta-
let. Franz Berwald började, precis som många 
andra svenska tonsättare, som musiker i 
Hovkapellet, den enda professionella ork-
estern i Sverige, grundad redan 1526. Trots 
sin musikaliska begåvning fick han aldrig 
fullt erkännande av sina landsmän. Symfoni 
nr 4 uruppfördes av Hovkapellet först tio år 
efter Berwalds död. Nu räknas han till en av 
de största.

Enkelt var det inte heller för de kvinnliga 
tonsättarna att ta sig in på scenen. Helena 
Munktell bröt den manliga dominansen med 
sitt sångspel I Firenze. I dag är kvinnorna fler 
– senast Karin Rehnqvist och Kerstin Perski 
med operan Strandad. Parallellt med det 
dramatiska berättandet har den rena dansen 
alltid funnits som en ryggrad i Kungliga Bal-
ettens repertoar. Balanchines Tema och varia-
tioner manar dansarna till virtuos perfektion.

GustafsGustafs DRÖM  DRÖM 
LEVERLEVER än än

Kungliga Operans dramaturg Katarina Aronsson har satt ihop 
Jubileumsgalans innehåll. Här berättar hon om hur de olika 

verken hänger ihop med Operans historia – och framtid.

Hugo Hasslo, Birgit Nordin, Ragnar Ulfung och Anne Lund-Christiansen i Hugo Hasslo, Birgit Nordin, Ragnar Ulfung och Anne Lund-Christiansen i Maskeradbalen Maskeradbalen (1958)(1958)

Per Arthur Segerström, Anneli Alhanko och Isobel Bude i Per Arthur Segerström, Anneli Alhanko och Isobel Bude i Don JuanDon Juan på Drottningholms Slottsteater  på Drottningholms Slottsteater (1985)(1985)



10

Under 1800-talet introduceras den musik-
dramatiker som kanske allra mest förknippas 
med Kungliga Operan – Richard Wagner. 
Genom att spela de stora verken, från Lohen-
grin till Parsifal, har en svensk Wagnertra-
dition skapats. Ett antal uppsättningar av 
Nibelungens ring har passerat, senast Staffan 
Valdemar Holms och Bente Lykke Möllers, 
en konstnärlig höjdpunkt under 2000-talet 
med ett antal svenska världssångare i rol-
listan, bland annat Nina Stemme. Kundry 
har hon aldrig sjungit här, så det blir första 
gången på hemmaplan i galaprogrammet.

År 1892 rivdes helt osentimentalt det gus-
tavianska operahuset för att lämna plats för 
ett nytt, invigt 1898 under kung Oskar II:s 
beskydd. Repertoaren i början av 1900-ta-
let präglades av nytänkande och ledningen 
plockade snabbt upp det allra senaste, som 
Puccinis succé Tosca. Samtidigt beställdes nya 
verk för att bygga upp en nationell reper-
toar. Stenhammar fick uppdraget att skriva 
invigningsoperan Tirfing, men föredrog det 
mindre formatet, som sången Flickan kom 
från sin älsklings möte. En mer lyckad satsning 
på en nationalopera blev Peterson-Bergers 
Arnljot om en jämtländsk viking. Sällan har 
den svenska naturen skildrats så grönt och 
skirt på en operascen. Nordiskt ljus lyste 
också på megastjärnan Christina Nilsson som 
inspirerade fransmannen Thomas att lägga 
in Näckens polska i Ofelias vansinnesscen i 
operan Hamlet.

Under 1900-talet får operan och dansen 
konkurrens från biograferna. Korngold skriv-
er först operor men slår sedan igenom som 
filmmusiktonsättare i Hollywood på 1930- 
talet. Hans opera Kathrin får världspremiär 
i Stockholm 1939, en uppseendeväckande 
händelse då den judiske Korngolds musik 
har förbjudits i hemlandet Österrike – och 
premiären sker en månad efter krigsutbrottet. 
Heder åt operachefen André som stod upp 
mot antisemitismen i en tid då detta inte 
var självklart. Judiska teman klingade också 
nyligen i operan Löftet. Andra urpremiärer 
som satt Operan på kartan under 1900-talet 

är Aniara, Den stora makabern och Lolita, samt 
nya verk av Svenska Baletten i Paris och 
Birgit Cullberg.  

Framtiden tillhör barnen och den unga 
publiken som kommer till oss genom Unga 
på Operan. Vem kunde till exempel veta att 
man kan Sova vaken i en opera om en flicka 
och hennes katt? Förhoppningen är att bar-
nen kommer tillbaka, som publik, eller som 
skapare av framtidens föreställningar. En som 
lyckats behålla sin barnsliga lekfullhet är ko-
reografen Alexander Ekman. Med honom på 
barrikaderna, tillsammans med tonsättaren 
Mikael Karlsson, känner jag ingen oro för 
opera- eller danskonstens fortsatta liv. 

För mig som dramaturg var det självklart att 
bjuda in vår systerscen Dramaten till Jubi-
leumsgalan. Tillsammans beställde vi nya 
texter av Carina Burman, Martina Montelius 
och Sara Stridsberg som framförs av Dramat-
ens skådespelare. Kanske kan en av dessa 
scener bli fröet till en ny opera eller balett? 
Orden tar plats bredvid musiken och dansen. 
Gustafs dröm lever än.

Katarina Aronsson 
DRAMATURG & PROGRAMANSVARIG  
PÅ KUNGLIGA OPERAN 

4 x Kundry i 4 x Kundry i Parsifal:Parsifal: Irma Björck  Irma Björck (1931)...(1931)... Margareta BergströmMargareta Bergström (1950)... (1950)...

Barbro Ericson Barbro Ericson (1963)...(1963)... ... och Katarina Dalayman ... och Katarina Dalayman (2013)(2013)
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K ungliga Operans 250-åriga 
födelsedag firas med en 
Jubileumsgala där smakprov 
ur Wagners Parsifal, Glucks 
balett Don Juan och samtida 
svenska operor korsas med 

ny text av tre av landets främsta författare. 
För den sceniska helheten står regissören 
Mårten Forslund. I sitt arbete med galan har 
han tagit fasta på den teaterdröm som slog 
rot med Gustav III, och som ännu förgrenar 
sig i nya skott.

Den 18 januari 1773 ägde Kungliga Operans 
första föreställning rum på dåvarande scenen 
i Bollhuset vid övre delen av Slottsbacken. 
Exakt 250 år och ungefär 54 900 föreställn-
ingsdagar senare har Gustav III:s operahus 
hunnit byta både plats och skepnad, men 
konstformerna på nationalscenen – opera 
och balett – består. 

För regissören Mårten Forslund, som på 
Kungliga Operan tidigare regisserat bland 
annat Rufus Wainwrights opera Prima Don-
na, är iscensättningen av operahusets födelse-
dagsgala förenat med stor glädje och en vilja 
att fira nationalscenens själva grundidé: 
– Vi firar förstås 250-årsjubiléet, men också 
det faktum att tanken att de här konstarterna 
är nödvändiga för oss ännu lever. Jag vill 
gestalta den teaterdrömmen. 
 

På programmet står musik från 1700-talet fram 
till i dag. Den äldsta är komponerad av Uttini och 
Gluck – den yngsta av Karin Rehnqvist och Mats 
Larsson Gothe. Dessutom blir det svenska klassiker 
av Stenhammar och Peterson-Berger. Hur har du 
gått tillväga i arbetet med att sammanfoga så olika 
musikaliska uttryck till en helhet? 

– Under en sådan här kväll hinner man 
förstås inte få med all musik som man skulle 
vilja, men Operans dramaturg Katarina 
Aronsson har gjort ett väldigt bra urval. Jag 
hoppas att publiken ska känna att de får lära 
känna Kungliga Operans många olika sidor, 
både musikaliskt och visuellt. Jag tror att det 
blir häftiga kontraster mellan de skiftande 
uttrycken: symfonisk musik, balett, opera – 
och helt nyskriven dramatisk text.

Kan du berätta lite mer om texten? 
– Carina Burman, som är litteraturvetare 
och expert på Bellman och 1700-talets 
Stockholm, har skrivit ett slags teaterns 
skapelseberättelse, som inleder galan. Mar-
tina Montelius har skrivit ett anförande om 
teaterns nödvändighet och möjlighet. Och 
Sara Stridsberg, en av våra främsta drama-
tiker, använder sig av Oidipus och Antigone 
– mytologiska gestalter som gått vilse i tiden 
och »söker asyl« hos oss. 

Det får mig att tänka på vad Martina Montelius 
skriver på ett ställe: »Teatern fångar den elliptiska 
tiden i flykten, där den strakbent linkar fram gen-
om blodkaskader, häpna illvrål från de nyfödda, 
vapenlösa suckar från de döende och uppflam-
mande, fåvitska kärlekssagor.« Vad tänker du om 
det? 
– För mig betyder det att teatern har mö-
jligheten att beskriva allt. Och kanske att 
det som är väldigt abstrakt kan fånga ännu 
mer: tala förbi hjärnan och direkt in i hjärtat. 
Vid stora skeenden i livet kan ju musiken ha 
den rollen i ens liv. Man känner att musiken 
är det enda som kan beskriva ett tillstånd. 
Galaföreställningen börjar också som en 
tidsresa, med uvertyren till Thetis och Pelée. Jag 
hoppas att det upplägget kan göra att publik-
en känner att alla verk en gång har varit nya. 
Och att vi bär med oss det tidsperspektivet 
när ridån går upp för den nya operan Melan-
cholia hösten 2023.

Vad tänker du om operans och balettens framtid – 
blir det ett 500-årsfirande om ytterligare 250 år? 
– Jag gissar att man har oroat sig för de här 
konstarternas framtid lika länge som de 
har funnits. Men det faktum att vi har haft 
en nationalscen i Sverige i 250 år pekar ju 
på något. Jag tänker också att vi lever i en 
tid då vi har fler gemensamma referenser 
än någonsin, gällande musik, bildspråk 
och berättande. Dessa komponenter utgör 
tillsammans grunden för operan och baletten 
– så jag är övertygad om att potentialen är 
stor för att uttrycksformerna kommer att leva 
vidare. Så länge publiken vill ha opera 
och balett kommer det fortsätta att skapas 
föreställningar!

Hedvig Ljungar 
FRILANSSKRIBENT

Hur får Hur får 250 ÅR250 ÅR  
plats på en plats på en SCEN?SCEN?

INTERVJU MED REGISSÖREN MÅRTEN FORSLUND

Affisch till uruppförandet av Helena Munktells opera I Firenze (1889)
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N är Gustaf III den 18 januari 
1773 klockan fem på efter-
middagen invigde Kungliga 
Svenska Operan med in-
vandrade Francesco Uttinis 
femaktsopera Thetis och Pelée 

i ett nyrenoverat Bollhus – Operans hem i 
nio säsonger – förvånades europeiska diplo-
mater över att kungen liksom ur ingenting 
tycktes ha skapat en imponerande kulturin-
stitution - med solister, kör, dansare, orkester 
och scenmaskineri – värdig vilken europeisk 
huvudstad som helst. Den enväldige monark-
ens syfte var att göra svenskan till scenspråk 
i sång och tal men han pekade också ut en 
internationell estetik för sin operascen – dess 
»spektakler« skulle förena »franskt för ögat 
med italienskt för örat« och så föra samman 
det bästa ur samtida operatraditioner. 

När Gustav III grundade sin kungliga op-
era grundade han också en kunglig balett – 
till början med främst franska och italienska 
dansare – med en kår lika stor som Operans 
kör. Helaftonsbaletter lyste länge med sin 
frånvaro men då publiken väntade sig dans 
under minst en tredjedel av speltiden i de 

franskinspirerade operaverk, som domine-
rade den gustavianska operascenen, var dan-
sarna flitigt i elden. Repertoaren var rykande 
modern – i stort sett bara beställningsverk av 
samtida tonsättare, som kungen kallat till sitt 
hov, förutom alla mästaren Glucks parisiska 
reformoperor. När så operahuset vid Gustav 
Adolfs Torg invigs 1782 – med ca 1000 platser 
och 2–5 spektakel i veckan i en stad med min-
dre än 80 000 invånare – förstår vi att »teat-
erkungen« också var en fanatisk folkbildare. 

1793, bara ett år efter kungens våldsamma 
död vid en maskeradbal i sitt eget operahus, 
tillkom Arsenalsteatern med 600 platser där 
den Dramatiska Teatern fick dela scen med 
lättare musikdramatik. Det har ofta tagits för 
givet att kungens död betydde en nedgång 
för svensk operakonst. Tvärtom ökar både 
antalet föreställningar och produktioner. 
Trots den nye monarkens avoghet mot huset 
där hans far mördats och påverkan av kriget 
mot Ryssland är det bara i två år, 1807–08, 
som operaverksamheten helt inskränks till 
Arsenalsteatern, en intressant period med en 
repertoar som till stor del fallit i glömska re-
dan när man började skriva Operans historia. 

Kungliga  Kungliga  
OPERANOPERAN    
 250 år 250 år

Stefan Johansson, före detta chefsdramaturg på Kungliga 
Operan, tecknar en bild av operakonstens historia i Sverige 

genom de kungliga svenska operahusens historia.

Arnljiot Arnljiot (1910)(1910)

Tosca Tosca (1904)(1904)



Lohengrin (Lohengrin (1874)1874), , scenograf Fritz Alghrensson.  scenograf Fritz Alghrensson.  
Kopia av dekorskiss i form av oljemålning,  Kopia av dekorskiss i form av oljemålning,  
gjord i Carl Grabows ateljé, 1880-tal.gjord i Carl Grabows ateljé, 1880-tal.
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Men publik och medarbetarskaror tog inte 
paus i väntan på vår första Mozartpremiär, 
Trollflöjten i maj 1812. Vi måste lära oss att 
gångna tider hade andra estetiska preferens-
er. Men även om Mozarts musik ännu var 
långt ifrån »klassisk«, blev hans »skådespel 
med musik« en publikfavorit som sen dess 
saknats under mycket få säsonger, om än ofta 
i en form som skulle förvåna dagens publik. 

1826 brann Arsenalsteatern och de kungliga 
teatrarna – »Operan« och »Dramaten« med 
alla sina teaterformer – fick samexistera på 
scenen i Gustav III:s operahus, ofta på sam-
ma spelkvällar med blandad repertoar och 
delvis integrerad ensemble. Men för svenska 
operasångare och dansare var det här de 
första stora utlandskarriärerna började, redan 
en generation före Per Christian Johansson 
– förgrundsfigur i kejserliga ryska baletten 
– och Jenny Lind, på sin tid kanske världens 
mest uppburna (och högst betalda) sångare. 

När italiensk bel canto och fransk grand 
opéra – allt sjunget på svenska – gjorde sitt 
intåg under första halvan av 1800-talet med 
Rossini, Bellini och Meyerbeer är det viktigt 
att minnas att det rör sig om samtida musik. 
Operans och balettens repertoarer som vi 
känner dem skulle inte kodifieras förrän en 
bit in på 1900-talet, publiken ville ha nys-
kapande, »gammal« musik (eller koreografi) 
hade ännu inte fått klassikerstatus. Och det 
var samtida verk som utmanade iscensät-
tningskonsten - en helt pantomimisk titelroll 
plus vulkanutbrott i Aubers Den stumma 
från Portici eller skeppsbrottet i Meyerbeers 
Afrikanskan, vars stockholmska lösning väckte 
uppseende utomlands. 

1863 fick de Kungliga teatrarna åter en an-
dra scen. Men »gamla Dramaten« vid Kung-
strädgården med sina 595 platser användes 
inte bara för talteater. »Det stora dramat« 
typ Shakespeares Hamlet hörde hemma i det 
gustavianska operahuset – med Hovkapellet 
i diket och Operakören som statister – medan 
Offenbachs operett Sköna Helena 1865–67 upp- 
levde sina 100 första föreställningar på den 
mindre scenen med en framgång som nästan 

kostade Kungliga Teatern dess bidrag från en 
pryd riksdag. Men sjungande talskådespelare 
hade allt mindre plats hos Verdi, Gounod 
och svenska nationalromantiker. Opera och 
taldrama växte alltmer ifrån varandra tills 
de kungliga teatrarna 1887 gick skilda vägar. 
Men då inte så få i publiken föredrog exem-
pelvis Meyerbeer tog det 52 år för alla Wag-
ners verk att hitta in på Operans spelplan 
även om de sällan lämnade den. Och Sverige 
fick inte världsberömda wagnersångare av 
frisk luft och vikingagener utan för att man 
importerat rätt italiensk-franska sångskola i 
kombination med svenskans renaste vokaler.

1891 tog Operan farväl av sitt gamla hus 
med Ivar Hallströms Den bergtagna som då 
getts 93 gånger. Behövdes en svensk national-
opera? Peterson-Bergers Arnljot från 1910 slog 
med 88 uppföranden inte Naumanns (och 
Gustav III:s) Gustaf Wasa (1786) med 194. 
Men bägge trumfades av 128 föreställningar 
av Blomdahls rymdepos Aniara från 1959, 
Vilket väl även var senaste gången baletten 
fick likvärdig verkshöjd i en nyskriven opera. 
Men vore vi sant moderna svenskar om vi 
inte hade »adopterat« en försvenskad Mas-
keradbalen (225 föreställningar) av en större 
italiensk maestro än Uttini och med mordet 
på Operans egen grundare i centrum? 

Gustav III:s operahus välkomnade stock-
holmspubliken i 109 år. Efter sju säsonger på 
Svenska Teatern invigde Operan hösten 1898 
nybygget vid Gustav Adolfs torg. Efter 105 år 
i det oscarianska huset började debatten om 
ett nytt hus för opera och balett, musikteater 
och dans 2004. Vi kan utgå från att den dagen 
det huset är på plats ler vår grundare, den 
kunglige folkbildaren, i sin himmel. 

Stefan Johansson 
CHEFDRAMATURG 1997–2014   

GG ustaf III älskade både ustaf III älskade både 
talteater, opera och balett, talteater, opera och balett, 
och eftersom han hade och eftersom han hade 
Frankrike som modell för sin Frankrike som modell för sin 
kulturpolitik fick balett en kulturpolitik fick balett en 
lika framskjuten roll i hans lika framskjuten roll i hans 

operakompani som det hade på Parisoperan. operakompani som det hade på Parisoperan. 
Något som man i sin tur kan tacka Ludvig Något som man i sin tur kan tacka Ludvig 
XIV för – när han grundade Parisoperan på XIV för – när han grundade Parisoperan på 
1600-talet bidrog hans kärlek till dans (både 1600-talet bidrog hans kärlek till dans (både 
som dansare och åskådare) till att balettinsla-som dansare och åskådare) till att balettinsla-
get blev ett viktigt inslag i franska operor, en get blev ett viktigt inslag i franska operor, en 

tradition som levde kvar länge.tradition som levde kvar länge.
Kungliga Baletten blomstrade under Kungliga Baletten blomstrade under 

Gustav III:s dagar, med 19 balettpremiärer Gustav III:s dagar, med 19 balettpremiärer 
mellan 1773 och 1791 (inklusive tre gästspel mellan 1773 och 1791 (inklusive tre gästspel 
av Kungliga franska truppen) vid sidan av av Kungliga franska truppen) vid sidan av 
de operor som baletten medverkade i. 1786 de operor som baletten medverkade i. 1786 
hade man hela 71 dansare anställda. Många hade man hela 71 dansare anställda. Många 
av dessa kom från Frankrike eller Italien, av dessa kom från Frankrike eller Italien, 
och Kungliga Balettens första balettmästare och Kungliga Balettens första balettmästare 
var också fransman: Louis Gallodier, som var också fransman: Louis Gallodier, som 
innehade detta uppdrag från 1773 ända fram innehade detta uppdrag från 1773 ända fram 
till 1803.till 1803.

KungligaKungliga
BALETTENBALETTEN  

           250 år           250 år

Lika länge som Kungliga Operan har funnits som Lika länge som Kungliga Operan har funnits som 
operakompani har vi haft vår balett.operakompani har vi haft vår balett.

Nadja Sellrup iNadja Sellrup i Svansjön  Svansjön (2013)(2013)

1919
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1800-talets mest inflytelserika ballerina var 
Marie Taglioni. Hennes pappa Filippo Tag-
lioni var balettmästare för Kungliga Baletten 
1803–1804 och 1817–1818, gifte sig med 
svenska dansösen Sophie Karsten och de fick 
dottern Marie. Med baletten Sylfiden (1832), 
koreograferad av Filippo Taglioni med Marie 
Taglioni i huvudrollen, skapades den roman-
tiska baletten med sin tyllkjol och tåspets-
dans. Men det var i Paris och inte i Stock-
holm. Marie Taglioni gästade dock Kungliga 
Operan 1841 och dansade i två föreställning-
ar, pappa Filippos L’elève d’amour och Le lac 
des fées.

Förbindelsen Stockholm–Paris var viktig 
även i början av 1900-talet. Den legend-
ariske dansaren och koreografen Michel 
Fokine hoppade av Ryska baletten i Paris, 
efter missnöje med chefen Sergej Djagilev, 
och kom till Stockholm 1913. Han koreo-
graferade flera produktioner för Kungliga 
Baletten, och var också balettchef 1918–1920. 
Men hans banbrytande modernitet gjorde 
inget bestående avtryck på balettkompaniet, 
som i grunden var konservativt. Den unge 
dansaren Jean Börlin tröttnade och startade 
ett eget kompani, Svenska Baletten, finansier-
at av hans partner Rolf de Maré. De lockade 
med sig många dansare från Kungliga Balett- 
en, drog till Paris och gjorde succé. Det var 
historiskt för svensk dans, men ett hårt slag 
för Kungliga Baletten.

Efter en period av nedgång fick Kungliga 
Baletten nytt liv i början av 1950-talet då 
den nyblivna operachefen Joel Berglund 
rekryterade engelska Mary Skeaping som 
ny balettchef. Hon höjde disciplinen och 
kvalitetsnivån, liksom självförtroendet, hos 
Kungliga Baletten. Under samma period 
kom en ny generation svenska koreografer 
fram – Birgit Cullberg, Ivo Cramér och 
Birgit Åkesson – som skapade djärv, mod-
ern koreografi som omfamnades av både 
kritiker och publik. Samtidigt startades ett 
samarbete med Drottningholmsteatern, där 
Kungliga Baletten dansade historiska verk på 
1700-talsvis, vilket pågick i flera decennier. 

Kungliga Baletten blev under dessa år am-
bitiös på alla områden: teknisk skicklighet, 
klassiska verk, samtida koreografer och till 
och med historiska utflykter. Det interna-
tionella ryktet för kompaniet blev allt bättre, 
och flera utlandsturnéer gjordes.

När Kungliga Baletten började sätta upp 
produktioner av koreograferna sir Kenneth 
MacMillan (den första var Concerto 1968), Jiří 
Kylián (den första var Blå hud 1977) och John 
Neumeier (den första var Tristan/Bach-Svit 
3/Tystnaden 1984) tog en ny guldålder form. 
Fokus blev nu på dansteater som komple-
ment till den klassiska baletten. Så har det 
fortsatt ända till våra dagar, där visionära 
koreografer som Mats Ek och Alexander Ek-
man lyfts fram samtidigt som publiken aldrig 
tröttnar på eviga klassiker som Svansjön och 
Giselle. 

I många år var Kungliga Baletten Sveriges 
enda renodlade danskompani för klassisk bal-
ett. Och så är det faktiskt även i dag – under 
1900-talet fanns Göteborgsoperans balett 
och Malmöbaletten, men sedan de verk-
samheterna har omorganiserats är Kungliga 
Baletten återigen Sveriges enda kompani 
för klassisk balett. Det är en position som 
förpliktigar. Inte för intet är Kungliga Op-
eran nationalscen för både opera och balett. 
Ingen annanstans i Sverige kan publiken få 
uppleva äldre tiders balettklassiker varvat 
med moderna dansmästerverk. Med stolthet, 
glädje och hårt arbete fortsätter vårt fantas-
tiska balettkompani, i dag mer internationellt 
sammansatt än någonsin, att dansa rakt in i 
framtiden.

Nicholas Ringskog Ferrada-Noli 
REDAKTÖR PÅ KUNGLIGA OPERAN

Agnes Auer, Hanna Husàhr, Karl-Magnus Fredriksson och Kungliga Operans kör i Agnes Auer, Hanna Husàhr, Karl-Magnus Fredriksson och Kungliga Operans kör i Löftet Löftet (2022)(2022)

KathrinKathrin (1939) (1939)
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»MED OPERAN ÄR DET SOM med maskinerna, 
ju mer komplicerat byggda de är desto större 
risk för haverier«, skriver greve Francesco Al-
garotti i sin An Essay on the Opera av från 1755.

Så länge operan har funnits har den de-
batterats. Visst, menar Algarotti i sin text, 
är operan som konstform löftesrik – här 
finns potential för ord och musik att smälta 
samman – men det som hittills framalstrats 
ger han inte mycket för. På sin höjd rör det 
sig om degenererade kopior av det antika 
musikdramat (vars gestalningspraxis Algarotti 
komiskt nog hade föga kännedom om). 

Tankefiguren har förföljt operakonsten 
under hela dess drygt fyrahundraåriga his-
toria, hos allt ifrån Hegel till Nietzsche: ett 
changerat »nu« ställs återkommande mot ett 
upphöjt antikideal eller en idealiserad fram-
tidsdröm. Operakonstens brist på koherens, 
dess spretighet och dragning till det spek-
takulära har provocerat såväl musiktyckare 
som filosofer.

Också i vår tid cirkulerar liknande tankefig-
urer. En outtalad konsensus tycks råda som 
gör gällande att musik tillkommen efter det 
senaste världskriget inte äger samma ver-
kningsgrad som äldre alster, medan allt som 
tillkommit innan dess skimrar som ädelstenar 
i natten. Så fort ett verk uppnått ansenlig 
ålder förvandlas det till ett mästerverk, oan-

tastligt och evigt om man vill spetsa till det. 
Antikens beslöjade drömvärld har ersatts av 
vår västerländska musikkanon från renässans 
till modernitet. Men tankegodset består.

Och i någon mån finns det fog för fördo-
marna. Modernisternas mest kärva exper-
iment under 1950- och 60-tal (en i övrigt 
mycket mansdominerad gren) har lätt att 
framstå som kuriösa, i värsta fall poserande 
och självmedvetna. Men de tjänade, ser man 
bortom det egna navelskådandet, ett större 
syfte. Nämligen att visa på en väg bort från 
operans och musikdramats tvångströja av 
gamla konventioner och krav på att till-
fredsställa en nöjessugen borgerlighet. 

1900-tals-avantgardets uppror mot gam-
la tiders dogmer har gett oss nyckeln till 
framtiden, den har öppnat upp för mång-
falden. Och den har aktivt gjort upp med 
föreställningen om ett operans Arkadien, 
situerad i en drömhöljd förflutenhet eller uto-
pisk framtidsdröm. För det är ju just operans 
»spretighet«, dess förening av olika kons-
tuttryck (musik, drama, poesi, scenkonst, 
koreografi, regi) och potential till kulturella 
förgreningar, som gör den icke-obsolet. Idag 
i princip bortglömda men magiska sena 
1900-talsverk som Stockhausens sjudelade 
Licht, inspirerad av japansk no-teater, eller 
Cages antiinstitutionella Europeras 1 & 2 visar 

att opera kan vara precis vad den vill. Och att 
det är vackert så. 

I en samtid av aldrig sinande informa-
tionstillgång och global gränsupplösning 
(i vilken till och med historien kan kännas 
flytande) är denna filosofiska förskjutning i 
synen på operakonsten högst välkommen, för 
att inte säga nödvändig. Och det finns tecken 
på att den faktiskt håller på att få genomslag.

I år annonserar anrika och inflytelserika 
Metropolitanoperan i New York att de ska 
satsa på småskaligt och nyskrivet istället för 
på långkörare som La bohème. En ny öppen-
het för det experimentella anas inom de stora 
institutionerna. Crossover-samarbeten med 
andra konstformer har exempelvis blivit en 
viktig trend, ytterligare ett erkännande av 
operans inneboende uttrycksrikedom. Också 
urpremiären verkar ha fått nytt svängrum i 
medierna. 

Kanske har vi då slutligen blivit mogna att 
omfamna en mer avantgardistisk hållning 

till vad opera kan och bör vara. Kanske finns 
det inom en närliggande framtid en värld där 
man som operabesökare kan höra Trollflöjten 
spelas av en klassisk orkester från Mel-
lanöstern, där 1700-talets opera seria och pop-
ulära musikmedleyn utforskas, sida vid sida, 
där den karnevaliske Carl Werner Henze 
stångas med Wagners Tristan, eller där Kaija 
Saariahos eller John Adams nypremiärer blir 
en riksnyhet.

Något håller på att hända. Och det finns all 
anledning att känna förhoppning. Tiden är 
kommen för vår böljande omvärld i all sin 
sargade, fragmenterade och månghövdade 
skönhet att släppas in i salongerna.

Edith Söderström
MUSIKJOURNALIST

OPERAOPERA för det  för det 
NYANYA århundradet århundradet

Kungliga Operan fyller nu 250 år, och operan som konstform är 
över 400 år gammal. Men hur ser framtiden för operakonsten 

ut? Musikjournalisten Edith Söderström söker svaret.

Katarina Leoson, Vivianne Holmberg, Carl Ackerfeldt och Kungliga Operans kör i Katarina Leoson, Vivianne Holmberg, Carl Ackerfeldt och Kungliga Operans kör i Strandad Strandad (2022)(2022)



Vilka stod på scenen under ditt första Vilka stod på scenen under ditt första 
operabesök? Hur såg en affisch ut på slutet av operabesök? Hur såg en affisch ut på slutet av 

1800–talet? I vårt arkiv kan du hitta information 1800–talet? I vårt arkiv kan du hitta information 
om allt detta – och väldigt mycket mer. I våra om allt detta – och väldigt mycket mer. I våra 
gömmor finns många skatter. Förskonat från gömmor finns många skatter. Förskonat från 

eldsvådor och andra skador har Kungliga eldsvådor och andra skador har Kungliga 
Operan, som ett av Europas äldsta operahus, Operan, som ett av Europas äldsta operahus, 

välbevarade arkiv och samlingar. välbevarade arkiv och samlingar. 

operan.se/arkivetoperan.se/arkivet

ARKIVETARKIVET

DJUPDYKDJUPDYK i i
en en HISTORISKHISTORISK    
skattkammareskattkammare

Jessica Elevant och Ulrika Skarby iJessica Elevant och Ulrika Skarby i Sova vaken  Sova vaken (2022)(2022)

Cacti Cacti (2020)(2020)



26 27

Förutom den klassiska maten befinner vi oss också i klassiska lokaler.
Inte långt efter att Kungliga Operan öppnades 1898 blev lokalerna hemvist 
för Stockholms bohemiska kretsar. En rad svenska poeter, konstnärer och 

författare har roat sig under de vackra valven. Under en tid fick lokalerna agera 
personalmatsal och uppehållsrum för orkestern. Birgit Nilsson, Jussi Björling 
och Nicolai Gedda har alla vilat upp sig här och kanske tagit sig ett glas eller 

två efter en föreställning. Idag kan alla njuta av denna unika miljö och klassiska 
arkitektur, med en atmosfär och meny signerad Grodan.

operan.se/mat-dryck

GRODAN GRODAN har flyttat in  har flyttat in  
på på KUNGLIGA OPERANKUNGLIGA OPERAN
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– utvalda föreställningar– utvalda föreställningar
För dig som inte kan komma till Operahuset För dig som inte kan komma till Operahuset 
visar Operan Play utvalda föreställningar  visar Operan Play utvalda föreställningar  

och exklusivt material.och exklusivt material.
  

operanplay.seoperanplay.se

Inget log-in. Inga avgifter.Inget log-in. Inga avgifter.

OPERAN PLAYOPERAN PLAY



STÖD  STÖD  
KUNGLIGA  KUNGLIGA  

OPERANOPERAN
Vill du bidra till scenkonstens  Vill du bidra till scenkonstens  

utveckling och förädling?utveckling och förädling?
  

Du kan stödja specifika projekt, bli företagspartner Du kan stödja specifika projekt, bli företagspartner 
 eller medlem i vår Donationsfond. eller medlem i vår Donationsfond.
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OPERA/MUSIKAL
Sweeney Todd

MUSIK Stephen Sondheim
TEXT Stephen Sondheim/Hugh Wheeler

DIRIGENT David Angus/ 
David Björkman

REGI Michael Cavanagh
PREMIÄR 28 JANUARI

Tosca
18 FEBRUARI – 25 APRIL

Spader dam 
MUSIK Pjotr Tjajkovskij

TEXT Modest Tjajkovskij, efter Pusjkin
DIRIGENT Alan Gilbert

FRAMFÖRS KONSERTANT
PREMIÄR 20 MARS

En midsommarnattsdröm
MUSIK Benjamin Britten
TEXT Benjamin Britten &  

Peter Pears, efter Shakespeare
DIRIGENT Simon Crawford Philips

REGI Tobias Theorell
PREMIÄR 29 APRIL

Salome
13 MAJ – 8 JUNI

Short Stories IV
MUSIK Christofer Elgh/ 

Kristina Forsman/Martin Virin
TEXT Sigrid Herrault/ 

Ann-Sofie Bárány/Martin Virin
REGI Ola Eliasson

URPREMIÄR 4 JUNI

BALETT/DANS
Ekman/Hjálmarsdóttir/Naharin

KOREOGRAFI Alexander Ekman/ 
Hlín Hjálmarsdóttir/Ohad Naharin
MUSIK Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert/Jacob 

Haage, El Perro del Mar/Dean Martin, 
Yma Sumac, Rolley Polley, Dick Dale, 

Tractor’s Revenge, Ohad Naharin, 
James Bowman, the Academy of Ancient 

Music, Marusha, Frédéric Chopin
PREMIÄR 10 FEBRUARI

Young Choreographers
KOREOGRAFI William Dugan,  
Daniel Goldsmith, Elisa Fossati,  

Felicia Andersson, Jérémie Neveu,  
Joao Felipe Santana &  

Camille Chanial
PREMIÄR 16 MARS

Julia & Romeo
31 MARS – 28 APRIL

Manon
KOREOGRAFI Sir Kenneth MacMillan
MUSIK Jules Massenet (arr. Leighton 

Lucas och Hilda Gaunt)
DIRIGENT Philippe Béran

PREMIÄR 26 MAJ

UNGA PÅ OPERAN
Var är smörgåsen?

MUSIK Niklas Brommare
TEXT Pija Lindenbaum

DIRIGENT Staffan Mårtensson
REGI & KOREOGRAFI Carl Knif

PREMIÄR 21 APRIL

KONSERTER
Kammarkonsert med  

musiker ur Hovkapellet
MUSIK Gerald Finzi/ 

Benjamin Britten/Edward Elgar
SOLIST Per Billman, klarinett

DIRIGENT James Duddle
GULDFOAJÉN 2 & 6 FEBRUARI

Mozart/Dvořák/ 
Thorvaldsdottir – konsert

MUSIK Wolfgang Amadeus Mozart/An-
tonín Dvořák/Anna Thorvaldsdottir

SOLIST Roland Pöntinen, piano
DIRIGENT Alan Gilbert

11 & 15 MARS

Den stora körkonserten
MUSIK Richard Wagner,  

Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi,  
Leonard Bernstein, m fl

DIRIGENT Pier Giorgio Morandi
REGI Michael Cavanagh

15 JUNI

Lunchkonserter 
TVÅ DAGAR I VECKAN  

11:45–13.00 I GULDFOAJÉN

PUBLIKINTRODUKTIONER 
Balett- och operakvartar planeras 

som vanligt alltid 45 min före 
föreställningens början.

OPERAN PLAY 
Opera och balett när du vill, var 

du vill. Utan avgifter. Vår digitala 
scen uppdateras kontinuerligt med 
inspelningar. Håll dig uppdaterad  

via vårt nyhetsbrev.

SPELÅRET 2022/2023  
VD & ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Lindgren  
REDAKTÖR Nicholas Ringskog Ferrada-Noli  

GRAFISK FORM Magnus Israelsson  
OMSLAGSBILD Cooper & Gorfer 
TRYCK Östertälje Tryckeri, 2023

FOTO  
Mats Bäcker (sid 5 Tema och variationer),  

Enar Merkel Rydberg (sid 8 Don Juan, sid 11 Barbro 
Ericson), Alexander Kenney (sid 11 Katarina Dalayman), 

Carl Thorborg (sid 19),  
Sören Vilks (sid 21 Löftet, sid 24 Sova vaken),  

Nils Emil Nylander (sid 24 Cacti)

VÅREN 2023 PÅ KUNGLIGA OPERAN

ABONNEMANG ABONNEMANG 
20232023

SÄKRA SÄKRA dina platser för  dina platser för  
helahela ÅRETS  ÅRETS föreställningar!föreställningar!

  
Våra abonnemangspaket är tillbaka i full styrkaVåra abonnemangspaket är tillbaka i full styrka
jubileumsåret 2023 - välj mellan jubileumsåret 2023 - välj mellan FLEX-, Premiär-,  FLEX-, Premiär-,  

VIP-, Tema-VIP-, Tema- och  och VeckodagsabonnemangVeckodagsabonnemang. . 
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