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REFLEKSIONER OVER RELATIONER
Nattergalen i gang hos dig? Hvilken
betydning har relationen mellem
Romeo og Julie for dig? Hvordan
oplever du lyd, når du er ude i
naturen?

Menneskers relation
til andre mennesker
Kunst kan sætte mange ting i gang
hos os – en af de ting er refleksion!
Refleksion er med til at udvikle os
som mennesker og i de næste tre
sæsoner vil Operaen i Midten tage
refleksionsbrillerne på.
Vi vil gerne give publikum et rum
til at reflektere over de helt store
spørgsmål: Hvorfor er vi her?
Hvad skal vi bruge livet til? Hvad er
kærlighed? Hvad er meningen med
vores eksistens?
Mere specifikt vil vi opfordre til
Refleksioner over Relationer.
I første omgang vil vi fokusere
på Menneskers relation til andre
mennesker. De to næstkommende
sæsoner vil vi sætte fokus på
Menneskers relation til naturen og
Menneskers relation til maskiner.
Der er på mange måder en glidende
overgang mellem de tre, og vi
kan kun tage udgangspunkt i os
selv. Hvilke refleksioner sætter

Hver dag kan vi sidde i vores egne
små verdener og tænke over,
hvilken forskel vi kan gøre. Kan
vi overhovedet gøre nogen? Er
det nok bare at eksistere, eller
hvordan skal vi manifestere og
retfærdiggøre vores eksistens på
kloden?
Jeg tror ikke, at der findes
et entydigt rigtigt svar på de
spørgsmål, men jeg tror, at det er
vigtigt, at de bliver stillet.
Opera er ikke kun én ting og
sæsonen byder på opera i mange
forskellige former. Vi går fra det
helt klassiske Romeo og Julie
til nyudviklet opera for babyer.
Derimellem har vi blandt andet
forestillingen Nattergalen, som
vi laver for hele familien, og hvor
lokale skolebørn har været med
til at producere scenografien.
Vi kommer rundt med opera
i alle vores fire kommuner:
fra Musikteatret i Holstebro til
biblioteket i Ikast. Fra Carl-Henning
Pedersen museet i Herning til
Folkets hus i Struer og meget mere!
Du kan selv gå videre på jagt i
sæsonkataloget, hvor du også vil
finde artikler og interviews.
Rigtig god fornøjelse!
Freja Friberg Lyme, Operachef
7
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BYVANDRING

kunst, sang og musik
i holstebros gader
Tag dine bedste sko på og
tag med på vandring gennem
Holstebros smukke gader. Byens
huse og vartegn bliver kulisse
for musikkens og sangens
fortællinger, når operasangere
byder op til sang på i alt ni
forskellige stop i byen.
Du vil blive ført rundt i byens
gader og stræder af en fortæller,
der sammen med dygtige
musikere og operasangere vil
give dig et helt nyt perspektiv på
bybilledet.
Pludselig vil gågaden ikke bare
være en gade, Maren ikke bare
en statue, rådhuset ikke bare
være en bygning - de vil være en
del af et stykke kunst.

16.07 - 17.07.2022
FOR ALLE
GRATIS
Sangere og musikere
Lokale talenter fra Holstebro
Kommune
Idé og udvikling
Freja Friberg Lyme
Produktionsleder
Philip Doolan
Producent
Ditte Troldtoft
HOLSTEBRO
Lørdag 16.07
Søndag 17.07
Tidspunkter for byvandringen
offentliggøres på vores
hjemmeside i juni måned
www.operamidt.com

Du vil med garanti opleve byen på
en helt ny måde.
Kender du en sjov historie fra
byen eller et helt særligt sted i
byens gader som skal vi skal tage
med i vores byvandring? Send en
besked til os på Facebook
www.facebook.com/operamidt
Byvandringen varer cirka 2 timer.
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ROMEO &
JULIE
tragedien om
det unge elskende par
Shakespeares fortælling om
Romeo og Julie fra slutningen
af 1500-tallet er måske én
af verdens mest kendte og
udbredte historier.
Fortællingen har inspireret til
hundredevis af musikstykker
og operaer, men en af de mest
populære og succesfulde
udgaver af Romeo & Julie blev
Charles Gounods opera.
Operaen i Midten opsætter
Gounods opera i en komprimeret
men dramatisk, skarp og nutidig
udgave med premiere under
Herning Opera Festival på CarlHenning Pedersen & Else Alfeltsmuseet i Herning.
Forestillingen er et led i den
bæredygtige tænkning i
Operaen i Midten. Produktionen
af scenografien skæres væk,
så kun de smukke omgivelser
på museet danner ramme om
forestillingen.
Forestillingen synges på dansk og
varer 90 minutter.
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27.08 - 02.09.2022
FOR UNGE OG VOKSNE
BILLETPRIS 180 KR.
Komponist
Charles Gounod
Libretto
Jules Barbier og Michel Carré
Instruktør
Freja Friberg Lyme
Dirigent
Eirik Haukaas Ødegaard
Kostumedesign
Julie Krøjer Hansen
Instruktørassistent
Margarita Semsi
Repetitør
Olivera Marinkovic
Medvirkende
Romeo: Rasmus Gravers Nielsen
Julie: Sibylle Glosted
Frere Laurent: Mikkel Thomsen
Mercutio: Daniel Tobijanski
Grev Capulet: Per Bach Nissen
Tybalt: Daniel Kjær Holmberg
Paris: David Kragh Danving
Gertrude: Simone Rønn
Samarbejdspartnere
Herning Opera Festival
CHPEA-museet
CHPEA-MUSEET, HERNING
Lørdag 27.08 kl. 19:00
Søndag 28.08 kl. 16:00
Onsdag 31.08 kl. 19:00
Torsdag 01.09 kl. 19:00
Fredag 02.09 kl. 19:00
11
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MADS BILLE FORTÆLLER

"FRA
SPORT TIL
HVERDAGSKUNST"
Mads Bille er bestyrelsesmedlem i
Operaen i Midten og kunsternisk chef
for Den Jyske Sangskole og Herning
Opera Festival. Hør her historien om,
hvordan en sportbegivenhed blev til en
operakoncert.

Af og til opstår begivenheder, som
ændrer en hel verdens forståelse af
et felt.
Menneskehedens gensidige kontakt
ændrede karakter, da Samuel Morses
telegrafapparat blev taget i brug i
1844. Månen så med ét anderledes
ud, da Neil Armstrong i 1969 som det
første menneske trådte ud af Apollo
11 og ned på månen.
Verdensmesterskaberne i
fodbold i 1990 i Rom blev en
sådan skelsættende begivenhed,
som ændrede en hel verdens
forståelse af et felt. Ikke på grund
af fodboldkampene, men fordi der
i tilknytning til mesterskabet blev
afholdt en koncert i smukke historiske
omgivelser, hvor et tusindtalligt stadigt
mere begejstret publikum oplevede
tre af verdens bedste sangere,
tenorerne Domingo, Carreras og
Pavarotti med et stærkt udvidet
symfoniorkester under ledelse
af Zubin Mehta med highlights fra
operalitteraturen.
Koncerten var båret af højt humør,
et højt kunstnerisk niveau og tre
tenorer, som i løbet af festivalen
konkurrerede om at overgå hinanden
i høje toner i særdeleshed og vokal
pragt i al almindelighed.
Den TV-transmitterede koncert
katapulterede den aften operaen
fra de lukkede operahuse ud til
hele verdens befolkning. Publikum
oplevede operaens fysiske element
– de tre sangere tapsvedte under
koncerten og morede sig med
at tørre sveden af hinandens
pander. De vidunderlige melodier
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blev til alle mands eje. De tre
kunstneres synlige glæde over at
være sammen, at synge sammen
og at høre sammen bredte sig til
publikum. Scenen transformerede
sig i løbet af koncerten fra at
præsentere en lukket fest for
de indviede til en sportsarena,
til et tenor-verdensmesterskab,
hvor sportsmansship, tydelig
gensidig respekt og en hanbavians
vilje til at være den bedste, den
stærkeste, den mest attraktive var
omdrejningspunktet. Alle vandt
aftenens koncertkonkurrence, og
først og fremmest vandt operagenren
et helt nyt publikums hjerter.
Sidenhen har de sociale medier
holdt den historiske aften i frisk
erindring, og transmissionen er et
referenceværk, når man skal forstå
hvordan verdenskunst kan gøres til
hverdagskunst og til alle mands eje.
Eller hvordan en napolitansk folkevise,
O sole mio, kan tage vandringen fra
hverdagskunst til verdenskunst.
Operaen i Midten er et af Danmarks
mindste operakompagnier; men
selvtilliden fejler ikke noget. Nok så
vigtigt, fejler tilliden og kærligheden til
operagenren heller ikke noget.
Operaen i Midtens chef, Freja Friberg
Lyme, er på en mission sammen
med sit kompagni, som går ud på at
smitte Danmark med sin kærlighed
til operagenren. Tag med på Frejas
rejse. Den bliver fuld af overraskelser
og kunstneriske højdepunkter. Den
vil bringe helt nye operaelskere
sammen med gamle og skabe fest og
meningsfuldhed med opera som et
fælles samlingspunkt.
13
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DROT &
MARSK
historien om magten i
danmark
En opera der også er
Danmarkshistorie og kulturarv!
Opera Hedeland og Operaen i
Midten slår pjalterne sammen på
en nyfortolkning af Drot & Marsk,
der er baseret på de historiske
begivenheder, der førte til
mordet på Erik Glipping i 1286.
Spøttrup Borg lægger kulisse
til operaen, der ikke laves på
traditionel vis, men i et helt
særligt format som film.
Operafilmen er ikke kun en
historietime, for der er fart på
både bevægelser og musik i en
intrigefyldt handling.
Filmen introducerer børn og unge
til opera, musik og scenekunst
krydret med historiefortælling og
Danmarkshistorie.

OKT. - NOV. 2022
FOR BØRN
GRATIS
Komponist
Peter Heise
Libretto
Christian Richardt
Idé og koncept
Claus Lynge
Instruktør
Freja Friberg Lyme
Dirigent
Nathanaël Iselin
Kostumedesigner
Marie Due
Samarbejdspartnere
Opera Hedeland
Spøttrup Borg
STREAMES ONLINE
Okt. - Nov. 2022
Datoer for streaming
offentliggøres på
www.operahedeland.dk og
www.operamidt.com

Filmen vil kunne streames online
af alle landets skoler, der også
kan arbejde med det medfølgende
undervisningsmateriale, som kan
hentes på
www.operahedeland.dk og
www.operamidt.com
Filmen er på dansk og varer 45
minutter.
14
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NATTERGALEN
en opera over
h. c. andersens
eventyr
Kejseren af Kina er omgivet af
alt det smukkeste i verden, men
nattergalens sang er dog det
bedste. Nattergalen synger for
kejseren, hvis lykke nu er gjort.
En dag modtager kejseren en
prægtig mekanisk fugl, men
lykken er kortvarig, da kejseren
er døden nær.
H.C. Andersens fortælling
om Nattergalen blev i starten
af 1900-tallet til en opera af
Igor Stravinsky, og tilføjer
fortællingen en eventyrlig
musikalsk dimension.
Forestillingen sætter
spørgsmålstegn ved det naturlige
over for det menneskeskabte,
som på alle måder er højaktuelt i
nutidens komplekse verden.
Instruktør Karin Sjöholm
afholdte i maj 2022 sammen med
Sebastian Klein og Janis Lynn
Frankø workshops på midtjyske
skoler, hvor børnene arbejdede
med operaen samt producerede
økoprints, som anvendes i
forestillingens scenografi.

19.11 - 20.11.2022
FOR ALLE
BILLETPRIS 100 KR.
Komponist
Igor Stravinsky
Libretto
Stepan Mitoussov
Instruktør og scenograf
Karin Sjöholm
Dirigent
Magnus Larsson
Lys
Kristoffer Nielsen, Lystek
Kostumedesign
Elever fra VIA University College
Medvirkende
Nattergalen: Signe Sneh Durholm
Kokkepigen: Kristine Mågård
Fiskeren: Christian Damsgaard
Kejseren: Lars Fosser
Bonzo: Mikkel Thomsen
Kammerherren: TBA
Samarbejdspartnere
VIA University College
HOLSTEBRO MUSIKTEATER
Lørdag 19.11 kl. 15:00
Søndag 20.11 kl. 15:00

Forestillingen er på dansk og
varer cirka 50 minutter.
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KARIN SJÖHOLM FORTÆLLER

"SANGENS
VIBRATIONER
ER NÆRENDE
OG HELENDE"
Karin Sjöholm er instruktør på
Operaen i Midtens opsætning af
Nattergalen, som er en poetisk
refleksion over det uforståelige
ved den forunderlige nattergal. En
historie som Karin Sjöholm mener,
aldrig bliver uaktuel.

Ingen kunstform omfavner så mange
kunstneriske udtryk som opera. Det
er scenekunst, som forholder sig til
flere parametre på én gang: musikalsk
udfoldelse, visuel komposition,
ensemblefornemmelse, sangerens
transformation, bevægelse - listen er
lang. Alt dette kræver, at musikaliteten
strækker sig udover musikken og
ind i de mange elementer, der er
sat i spil. Det er en vildt spændende,
udfordrende og skrøbelig proces.
Farlig og lokkende på en gang. Som
at stå på toppen af en klippe og kaste
sig ud over kanten, råbe “Juhuu!” og
stole på egne idéer og på det samlede
holds fælles kapacitet. Samtidigt skal
arbejdet nydes og leges frem, for vi
laver opera, fordi vi elsker det!
H. C. Andersens fortælling om
Nattergalen, om hvordan et liv i magt,
omgivet af tjenestefolk, der nikker
bekræftende og indkapsler kejseren
i idéen om, at han er almægtig,
bliver vist aldrig uaktuel. Det er ikke
mærkeligt, at det er nattergalens
sang, som redder ham fra døden.
Nattergalen har sin sjæl og sine
værdier intakte, og kejseren har brug
for at finde tilbage til sin egen kerne,
som er blevet væk i hans palads
af porcelæn langt væk fra det
naturlige og naturen selv.
Det er en fornøjelse at få lov til at
dykke ned i Stravinsky’s magiske
musik og den smukke fortælling
om, at det enkle liv ikke er et trivielt
liv, men muligvis et liv fyldt med
rigdom. Eller som Steen Steensen
Blicher skrev det så smukt i
digtet om Falken i digtsamlingen
"Trækfugle":

18

"Sæt dig kun til Nattergalen i Buur!
Og syng naar Herren byder;
Jeg svinger mig ud i den vilde Natur,
Og fattig Frihed nyder."
Nattergalen kan ses som en fortælling
om et menneske, der har mistet
kontakten til sin egen sjæl. Takket
være kunsten og naturen, som
bidragende katalysatorer, finder det
tilbage til noget, der har uendeligt
meget større værdi: det relationelle,
hvert væsens ret til frihed og kunsten
med sin mageløse kraft til at åbne op
for det emotionelle.
Ligesom nattergalens sang har
en helende effekt på kejseren, er
vibrationen fra sangernes stemmer
noget, jeg gerne vil opleve igen og
igen. Der råder ingen tvivl i mig om, at
sangens vibration har en helende og
nærende effekt for os mennesker.
De første toner i Igor Stravinsky’s
opera Nattergalen griber fat og suger
én ind i en fortryllende verden, hvor
H. C. Andersens eventyr, om den
uanseelige fugl med den smukke sang
kontra den mekaniske fugl, fortæller
historien om vigtigheden af at opnå
kontakt til ægte værdier, det sjælelige,
enhvers ret til frihed og naturens
storslåethed.
H. C. Andersen oplevede i sit liv
omkring 1000 operaforestillinger over
hele Europa. At hans nattergal nu
synges ud i opera må have været en af
hans aller største drømme.

19
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ADVENTSKALENDER
spisning og opera i
den skønne højtid
Mad, musik og kunst samler os,
og Operaen i Midten inviterer
derfor til spisning og operasang i
adventsdagene.
En sanger og en pianist tager
publikum, med deres fyldte
maver, med på en fællesskabende
og nærværende operaaften.
Hver adventssøndag vil du møde
en ny sanger og stemmetype.
Julen handler om fællesskab,
relationer og hygge, og musikken
kan give os alle disse!

27.11 - 18.12.2022
FOR ALLE
Medvirkende
En pianist
Fire sangere
REMISEN, BRANDE
Søndag 27.11
FOLKETS HUS, STRUER
Søndag 04.12
HØJHUSET, HERNING
Søndag 11.12
SLAGTERIET, HOLSTEBRO
Søndag 18.12
Tidspunkter og priser opdateres
løbende på vores hjemmeside
www.operamidt.com

Har du en favorit-arie, du kunne
tænke dig at høre til en af disse
adventssøndage, så giv os et praj
på vores facebook
www.facebook.com/operamidt

20
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TROUBLE IN
TAHITI
en moderne
og rytmisk opera
Det amerikanske ægtepar Sam
og Dinah lever i 1950’ernes
USA. De skændes og længes
efter samhørighed, men deres
voksende adskillelse i deres
daglige liv afslører en gensidig
følelse af fangenskab, i en
hverdag, som efterhånden har
udviklet sig til en overfladisk løgn.
Trouble in Tahiti handler om den
følelsesmæssige fattigdom det
medfører at dedikere sit liv til at
tjene penge for at opretholde sin
status og glemme hinanden og
kærligheden i farten - og om det
materialistiske forbrug og dets
forblændende evne til at illudere
lykke.

06.01 - 08.01.2023
FOR UNGE OG VOKSNE
BILLETPRIS 100 KR.
Komponist
Leonard Bernstein
Instruktør
John Wilkie
Dirigent
Rose Heiberg
Scenograf
Maja Ziska
Lysdesign
Stine Fumz
Medvirkende
Nanna Bugge Rasmussen
Martin Hatlo
FOLKETS HUS, STRUER
Lørdag 07.01 kl. 15:00
Søndag 08.01 kl. 15:00

Trouble in Tahiti er et lille
musikalsk mesterværk i syv
scener med et moderne og
rytmisk tonesprog, som hører
til dels i jazzens og dels i den
klassiske musikverden.
Efter forestillingen vil baren være
åben, og der vil være mulighed
for at nyde fællesskabet.
Forestillingen synges på engelsk
og varer 40 minutter.

22
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MUSIKALSKE
MØDER I
MØRKET
en samtale mellem
mennesker om kultur

Feb. 2023
FOR UNGE OG VOKSNE
GRATIS
Datoer og tidspunkter
offentliggøres løbende på vores
hjemmeside
www.operamidt.com

I løbet af februar måned 2023
vil der på forskellige lokationer
afholdes arrangementer, hvor
operaen inviterer til dialog på
kryds og tværs af mennesker,
brancher og institutioner, når
spørgsmål som "Hvorfor er
kultur og kunst vigtig for vores
livskvalitet og livsmening?"
bliver drøftet mellem borgere,
kulturledere og kunstnere.
Undervejs vil der være
musikalske indslag og
forfriskninger.
Har du et tema, der skal tages
op til diskussion? Eller kender du
en aktør, der vil være relevant
i samtalen? Skriv til os på vores
mail
mail@operamidt.com
Hvert arrangement varer cirka
en time.

24
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INTERVIEW MED SIGNE SNEH DURHOLM

"OPERA ER EN
SPORTSGREN!"
Signe Sneh Durholm er lyrisk sopran og
medvirker i Operaen i Midtens opsætning af Nattergalen. Med et bredt
repertoire der indeholder bl.a. La
Bohème, Rigoletto og Così fan
tutte, mener hun, at det både
er benhårdt og vidunderligt
at være operasanger.

Hvorfor har du valgt at synge netop
opera?
Fordi det er de store følelser under
lup. Det er voldsomt, det går gennem
kroppen. Opera er for mig en fysisk
oplevelse. Ikke kun fordi jeg synger,
men fordi man ikke kan undgå at
rammes og opleve opera uden, at det
på en eller anden måde påvirker én.
Det kan selvfølgelig være både godt
og skidt, men man synes noget - også
selvom man ikke vidste, at man havde
en holdning, inden man gik ind. Det er
jo fantastisk!
Hvordan går du til forberedelsen som
operasanger?
Før jeg siger ja til partiet kigger jeg
noden igennem. Er der nogle toner,
der er for dybe eller for høje? Passer
partiet mig overhovedet? Passer det
til min øvrige sanglige udvikling osv.
Hvis svaret er ja, så går jeg i gang så
hurtigt som muligt, men ikke med at
synge! Jeg læser baggrundshistorie,
ser noget kunst fra den tid, og så
laver jeg en oversættelse ord for ord,
imens jeg lytter til en god indspilning
af operaen. Derefter synger jeg så
småt bare på vokaler eller andre
lyde. Sideløbende øver jeg tekst og
udtale og ret sent i forløbet, sætter
jeg tekst og musik endeligt sammen.
Jeg elsker at øve mig. Jeg tror, jeg er
et systematisk menneske og kan godt
lide planer og farvede post-its. Nu er
jeg gået over til iPad, men det åbner
op for endnu flere farvekoder og
referencer.
Hvorfor er opera aktuel i dag?
Fordi det altid vil være relevant
at prøve at forstå dét at være
menneske. Hvor hårdt, uretfærdigt,
hvor vidunderligt og modstridende
det end kan være.

26

Hvad betyder det at være
operasanger?
Opera er en sportsgren! At være
operasanger betyder blandt andet,
at man har sit instrument med sig
hver dag - hele tiden. Man kan altså
ikke lægge det fra sig en aften, hvor
man vil på en røgfyldt bar. Man er sit
instrument. Man skal peake på det
rigtige tidspunkt, fuldstændig som en
svømmer eller en tennisspiller. Det
nytter ikke noget, at man har brugt
alle sine kræfter aftenen inden finalen
eller sparer op til dagen efter. Det er
benhårdt og vidunderligt.
Hvordan startede du som sanger?
Jeg har altid sunget og har altid
elsket at synge. Engang var jeg på en
spejdertur en uge, hvor jeg ikke kunne
synge, og jeg følte nærmest at jeg
skulle tisse hele tiden! Det giver ingen
mening, kan jeg godt høre. Pointen
er, at jeg også bruger sangen som en
måde at være i verden på og som en
bearbejdning af indtryk. Jeg kan ikke
forestille mig at holde op med at synge!
Hvorfor er opera en vigtig kunstart?
Fordi der er så meget historie og
viden deri. Fordi vi mennesker ikke
har ændret vores følelsesliv. Nogle
gange kan man opleve noget, hvor
man tænker ”jeg er den eneste i hele
verden, der har det sådan her”, og så
er der mange mange mange smukke
beviser på, at man slet ikke er så unik.
Det er da helt vildt fascinerende!
Hvad betyder opera for dig?
Den betyder alt. Det er et sprog og en
måde at forstå verden. Det lyder helt
vildt krukket, men det er sådan jeg
har det.

27
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BABYOPERA
en nyskrevet opera
for babyer
En opera så ny, at den endnu ikke
er skrevet.
Operaen i Midten giver i 2022
en helt unik mulighed til unge
kunstnere og kunstneriske
teams, når der indkaldes til
konkurrence om en nyskrevet
babyopera.
Operaen i Midten ønsker at give
unge talenter muligheden for at
prøve sine idéer og ambitioner
af og opfordrer alle uanset
baggrund til at søge med sit
koncept.

MAR. 2023
FOR BØRN
GRATIS
Aldersgrænse: 30 år
De økonomiske og praktiske
rammer for konkurrencen bliver
offentliggjort i juni 2022.
Fristen for aflevering af idé og
koncept er 1. august 2022.
Informationerne offentliggøres på
vores hjemmeside.
www.operamidt.com
Har du spørgsmål til
konkurrencen, er du velkommen
til at sende en mail til
mail@operamidt.com

Kunne du tænke dig at byde ind
med, hvad en babyopera skal
indeholde og kunne? Så er her
muligheden for at arbejde med
en professionel producerende
institution.
Forestillingen turnerer i Herning,
Holstebro, Struer og Ikast-Brande
i marts 2023.
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FOOLS
PARADISE
en opera om
menneskets lyse og
mørke sider
Forestillingen Fools Paradise er
inspireret af figurerne i Michael
Kviums kunst.
Det er en æstetisk billedrig og
tværkunstnerisk iscenesættelse
om menneskelig ondskab,
dårskab og egoisme.
Figurerne i dette farverige,
komiske og smertefulde univers
skabes på scenen med proteser,
make up, forvredne kroppe,
rædbrækkende performance
og menneskestore dukker. Hele
det univers Kvium har skabt
er blevet så genkendeligt og
ikonisk, at det i sig selv er blevet
mytologisk, ligesom hans figurer
ligner mytologiske væsner. Det er
et univers, som er urinstinktivt
i al sin dyrisk fysiske og mentale
deformitet.
Man kan spørge sig selv, om der
er en drejning i vores nuværende
samfundsform, der forstærker
og appellerer til den indre
ondskab og afstedkommer denne
udvikling imellem mennesker?

17.03 - 25.03 2023
FOR ALLE
BILLETPRIS 88 - 132 KR.
Idé, dramatiker,
scenograf og instruktør
Giacomo Ravicchio
Komponist
Jérôme Baur
Dukkemager
Katrine Karlsen
Koreograf
Jørgen Carlslund
Kostumedesigner
Karin Ørum
Projektleder
Elise Müller
Producent
Ditte Troldtoft
Medvirkende
Karin Norrinder
Glenn Ziqver Xavier
Therese Glahn
Lars Begtrup
Jan Overgaard Mogensen
Co-producenter
ZeBU
Meridiano Teatret
ODIN TEATRET, HOLSTEBRO
Forestillingen spiller mellem
17. marts og 25. marts 2023
ZEBU, KØBENHAVN
Forestillingen spiller mellem
20. oktober og 05. november 2023
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FREJA FRIBERG LYME FORTÆLLER

OPERAENS
EVIGGYLDIGHED
Skal vi blive ved med at lave opera? Er
tiderne ikke forbi for den flere hundrede
år gamle genre, som er omfattende,
dyr og langsommelig? Personligt tror
jeg det ikke – tværtimod!
Man kan se på det fra to vinkler – dels
fra branchens og dels fra publikums.

Et kontinuerligt udviklingsstadie
Fra branchens side tror jeg netop,
at vi har godt af at fortsætte med at
producere en kunstart, som samler flere
forskellige grene af kunstens verden.
Vi lærer at tænke holistisk og ud over os
selv: vi lærer at samarbejde!
Samarbejde er altafgørende i en
velfungerende operaproduktion.
Det er noget, vi træner allerede fra
barnsben. I folkeskolen laver vi opgaver
sammen og øver os i at kunne fungere i
sammenhæng med andre mennesker.
Det er en evne, vi bruger løbende i hele
vores liv.
På Operaen i Midten har vi fokus på
samarbejde, og vi gør os umage for
at opføre os ordentligt både overfor
vores egne medarbejdere, gæster
udefra og samarbejdspartnere. I en
branche som har været udskældt for
grænseoverskridende adfærd, ønsker
vi at sætte en ny standard. Det skal være
rart at gå på arbejde, og vi tror på, at
kunsten blomstrer bedre i et fysisk og
psykisk sundt arbejdsmiljø!
Opera kan være meget omkostningsrigt
og storforbruger af materialer, hvilket
ikke stemmer bedst overens med
nutidens vigtige fokus på bæredygtighed.
Derfor arbejder vi i Operaen i Midten
også aktivt med at forandre og forny
måderne at producere opera på.
Vi tænker bæredygtighed ind i
hele produktionen i bred forstand:
miljømæssig, social og økonomisk.
Blandt andet producerer vi
kostumer af genbrugsmaterialer
,og til forestillingen Romeo og Julie
har vi slet ikke nogen scenografi,
men har placeret operaen i CarlHenning Pedersen & Else Alfelts
Museum, som i sig selv bliver
”scenografien”. Vi arbejder
målrettet efter udelukkende at
bruge lys som er energivenligt
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og planlægger efter et minimalt
transportbrug.
Opera – såvel som andre kunstarter –
kan dermed også blive en faktor i den
bæredygtige omstilling i samfundet, fordi
man konstant søger at optimere og tænke
kreativt inden for feltet.
Et refleksionsrum
Vi lever i en verden, hvor alting går meget
stærkt. Vi har hele tiden minimum én
elektronisk device i gang, og vi er hele
tiden tilgængelige. Man kan hele tiden følge
med i alt, hvad der sker i hele verden, og
det kan være fuldstændigt overvældende
at forholde sig til alting på én gang, samtidig
med, at man skal sørge for at vise hvor
dygtig, smuk og overskudsagtig man
er – for man skulle nødigt spilde sin tid og
ikke opnå nok! I den evige foranderlige
verden synes jeg, at det er en lettelse
og en vigtighed, at der stadig er et rum,
hvor man godt kan tillade sig at slukke
telefonen og bare være til stede. Svælge
i én følelse og bare modtage, uden at
der er forventninger til, at man skal give
noget retur. Operaen giver os et rum til
at reflektere og undre os over de store
følelsesmæssige ting i livet som ligger langt
over mængden af likes på sociale medier,
hvilket tøj man har på, eller om man går i
byen de ”rigtige” steder.
Operaen pirrer flere sanser med sin
kombination af musik, arkitektur, design,
teater og bevægelse. Vi får aktiveret
hjernen med historiefortællingen og
maven med musikken, som tilsammen
løfter niveauet. Det er stedet, hvor vi kan
sidde sammen som mennesker og opleve
noget sammen. Ting kan gå galt, noget er
på spil – men vi har også muligheden for
at påvirke, inspirere og influere hinanden
som mennesker.
Svaret på ”Skal vi blive ved med at lave
opera?” må derfor være: JA VI SKAL SGU!
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DEEP FOREST
OPERA LAND

et møde mellem kunst,
musik og natur
Tag picnickurven med i skoven i
påskedagene, når Deep Forest
Art Land i samarbejde med
Operaen i Midten undersøger det
tværkunstneriske felt mellem
musikkens toner og naturens
omgivelser.
Deep Forest Opera Land er
en undersøgelse af, hvordan
musikken, kunsten og naturen
fletter sammen og påvirker krop
og følelser.

APR. 2023
FOR ALLE
FRIVILLIGT BIDRAG
Samarbejdspartnere
Deep Forest Art Land
DEEP FOREST ART LAND, KIBÆK
Påsken 2023
Yderligere detaljer vedrørende
datoer og tidspunkter
offentliggøres på vores
hjemmeside
www.operamidt.com

Tag på opdagelse i den dybe skov
og oplev skovens ro og kunst,
mens du bliver mødt af skøn
musik og sang fra operaens
verden.
Du er allerede nu velkommen til at
besøge Deep Forest Art Land.
Læs mere om skoven
på
www.deepforestartland.dk
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HISTORIEN
OM V
en fortælling om
sorg og længsel
En pige mister sin far. Hun møder
drengen V, og sammen rejser de
ud i verden for at finde pigens far
og bringe ham tilbage. På denne
eventyrlige rejse udsætter mange
fremmede væsener dem for
forskellige prøvelser. De ser hele
tiden skyggen af faderen. Mon de
finder ham?
Historien om V er en eventyrlig og
musikalsk forestilling efter Cecilie
Ekens anmelderroste børnebog,
V, inspireret af H.C. Andersens
Historien om en Moder. Historien
om V fortæller om en piges tab
og sorg over en forsvunden far
samt hendes brændende ønske
om at få ham hjem igen - hvad
prisen så end må være.
Forestillingen turnerer i Operaen
i Midtens fire kommuner for
skolebørn fra 4. klasse og op.
Historien om V er et gæstespil fra
Musikteater SAUM.
Forestillingen er på dansk og
varer 50 minutter.

01.05 - 04.05.2023
FOR BØRN
SKOLEFORESTILLING
Musikanter
Akkordeon: Frode Andersen
Bratsch: Mina Fred
Librettist og dramatiker
Cecilie Eken
Komponist
Li-Ying Wu
Instruktør
Marc van der Velden
Scenograf
Johanne Eggert
Lysdesigner
Malte Hauge
Kostumer og rekvisitter
Maria Ipsen
Medvirkende
Sanger: Ingeborg Fangel Mo
Pigen: Amanda Bøgestrøm og
Maria la Cour
V: Peter Schlie Hansen
NR. SNEDE SKOLE, IKAST
Mandag 01.05 kl. 10:00 og 12:00
HUSET NO7, HERNING
Tirsdag 02.05 kl. 10:00 og 12:00
FOLKETS HUS, STRUER
Onsdag 03.05 kl. 10:00 og 12:00
HOLSTEBRO
Torsdag 04.05 kl. 10:00 og 12:00
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TANTERNE
baseret på elsa
beskows børnebøger
En pianist, tre operasangere og
puddelhunden Prik bringer de
gamle børnebøger af Elsa Beskow
til live i en nyskabende og hyggelig
opera.
På scenen knyttes musik,
replikker og tre vidt forskellige
karakterer sammen til en
underholdende scenisk
fortælling, mens kostumer og
rekvisitter er med til at bringe os
150 år tilbage i tiden.
Musikken i forestillingen spænder
fra barokken over klassikken
og romantikken til nyere tysk
liedkunst og operettegenren.
Man hører små bidder af et
bredt udvalg af klassisk musik,
der hele tiden understøtter
handlingen på scenen. De Tre
Tanter bruger humor i musikken,
og præsenterer de tre stemmer
både solistisk og sammen i
duetter og terzetter.
Forestillingen turnerer for
børnehave- og skolebørn op til
3. klasse i Operaen i Midtens fire
kommuner.

23.05 - 26.05.2023
FOR BØRN
BØRNEHAVER OG SKOLER
Medvirkende
Tessa Kiilsholm
Sophie Thing-Simonsen
Emma Oemann
Britt Krogh Grønnebæk
Producent
De Tre Tanter
Musik af blandt andet
Gilbert og Sullivan, Mozart,
Reesen, Wolf, Händel, Weyse,
Schubert, Bach og Purcell
Dramatiker og forfatter
Tessa Kiilsholm
Emma Oemann
Malena Rønnow
Konsulent
Freja Friberg Lyme
MIDTPUNKTET, THYHOLM
Tirsdag 23.05 kl. 10:00 og 12:00
TRIVSELSHUSET, HOLSTEBRO
Onsdag 24.05 kl. 10:00 og 12:00
BAKKEHUSET, IKAST
Torsdag 25.05 kl. 10:00 og 12:00
REMISEN, BRANDE
Fredag 26.05 kl. 10:00 og 12:00

Forestillingen er på dansk og
varer 35 minutter.
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Vi udbreder kendskabet til
opera i Midt- og Vestjylland ved
at forene det nyskabende og
det traditionelle med høj kunstnerisk kvalitet.
Samfundet omkring os har
brug for oplevelser, der rører
ved os som mennesker og
skaber eftertænksomhed,
glæde og inspiration til at leve
et bedre liv.
Opera er helt unik ved på èn
og samme tid at favne mange
aspekter af vores måde at
kommunikere og forstå os
selv – gennem sang, dans,
musik og skuespil.
Opera er for ALLE – vi
præsenterer, udvikler og
udfordrer opera-genren for
publikum i alle aldre. Vi er med
til at præge det samfund vi
er en del af som en aktør i at
skabe et bedre samfund.
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MØD OS OGSÅ TIL

HOLDET BAG

Herning Opera Festival
åbningskoncert 26. august kl. 17:00
Operaen i Midten optræder til åbningskoncerten på Herning Opera
Festival. Oplev et uddrag fra Operaen i Midtens opsætning af Romeo &
Julie, der har premiere dagen efter koncerten, og få en smagsprøve
på, hvad operaen kan byde på. Der er mange andre spændende
operakoncerter - se mere på
www.herningoperafestival.dk

Operatimen
workshops for børn august 2022

Freja Friberg Lyme
Operachef

Ditte Troldtoft
Producent

Philip Doolan
Produktionsleder

Operaen i Midten turnerer i samarbejde med Herning Opera Festival i
august 2022 rundt på 5 skoler i Herning-området, hvor børnene med
udgangspunkt i Romeo & Julie inddrages i, hvordan en professionel
operaproduktion opbygges. Børnene møder arbejdet med sang, kostume,
musik, scenografi og historiefortælling. Workshoppen er støttet af Slots
og Kulturstyrelsens Huskunstnerordning.

Polyphobia
en uhyggelig aften på slagteriet oktober 2022
Slagteriet og Operaen i Midten går sammen om en anderledes
teateroplevelse med fokus på "fobier" i forbindelse med Halloween den
sidste lørdag i oktober 2022. Tør du tage med? Eventet bliver afholdt på
Slagteriet - se mere på
www.slagteriet.dk
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Aksel Hansen
Bogholder

Daniel E. Cleman
Projektansat

TAK TIL
A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
Autocentret Holstebro
Bakkehuset Ikast
CHPEA-museet
Dansk
Skuespillerforbund
Dansk Teater
Dansk Tennis Fond

Deep Forest Art Land
Folkets Hus Struer
Færch Fonden
Herning Opera Festival
Hoffmann og Husmans
Fond
Holstebro Bibliotek
Holstebro Musikskole
Højhuset Herning

Knud Højgaards Fond
Lystek
Michelle Førster
Midtpunktet Thyholm
Odin Teatret
Opera Hedeland
Orkesterefterskolen
Remisen Brande
Slagteriet

Spar Nord Fonden
Spøttrup Borg
Statens Kunstfond
Subhuset
Toyota Fonden
Trivselshuset Holstebro
VIA University College
Wilhelm Hansen Fonden
William Demant Fonden
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