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Solide rødder og nye veje
Opera som genre blev født for mere end 500 år siden, men er stadig i
fuld vigør. De store klassikere bevæger millioner af mennesker verden
over, både med opførelser i de store operahuse, som filmmusik i Hollywood-produktioner og med tilblivelsen af nye eksperimenter fra operaens undergrundsmiljø.
Derfor rummer programmet også i år både traditionelle, klassiske kammerkoncerter med stærke solister som Elsebeth Dreisig og Sofie Elkjær
Jensen og nyskrevne opsætninger som Myte om Mørke og Corpus.
Dramatik og sanselighed
På C.W. Obels Plads har vi komik som tema om fredagen, og med tre vidt
forskellige koncerter samme sted om lørdagen undersøger vi romantikken. Få plads til udsyn og eftertanke på Aalborg Airport Hotels tagterrasse, eller oplev fortvivlelsens univers, når dommedagsmetalbandet
Heathe sætter fire operasangere stævne i Studenterhusets mørke.
Åbningskoncerten er i år rykket til Klostergården i Aalborg Kloster,
hvor lysdesign, videokunst, jazz og elektronik flankerer den anerkendte
mezzosopran Helene Gjerris i en spektakulær fejring af 500-året for
skabelsen af klosterets kalkmalerier.
Oplevelser for alle aldre
Opera er for os alle. Syng festivalen i gang til fælles Opera Morgensang
i Arkaden på Hovedbiblioteket. Oplev solister fra hele landet, og mød de
danske musikkonservatoriers operatalenter i Musikkens Hus’ rullende
koncertsal, tag børn og børnebørn med til ’Kalles Romantiske Opera
Trommeshow’ – og meget, meget mere.
For de utålmodige starter vi allerede tirsdag den 30. juli med en særvisning af filmen Don Giovanni i Biffen Nordkraft. Her præsenterer vi
også årets program og seneste nyt fra Aalborg Operafestival.
Hold dig opdateret via vores hjemmeside og facebookprofil.
Lad det sjunge!
Peter Rønn
Festivalleder

torsdag

torsdag

Opera
Morgensang

bussen er
ladet med...

Skyd festivalen i gang med fællessang

Musikkens Hus har fået en lille ny, og den kan synge!

Glem alt om møder, deadlines og en fuldt booket kalender, og
mærk i stedet følelsen af at være en del af en større helhed, når
din stemme smelter sammen med sidemandens.
Til morgensang i Hovedbibliotekets velklingende arkade
dykker vi ned i den danske sangskat og lader fortællinger fra
alle tider, om årstidernes skiften, historiens vingesus, kærlighedens krumspring og tanker om ånd og samhørighed omslutte os. Bakket op af aalborgensiske kor kaster vi os ud i ’Fangernes kor’ af Verdi og ’Habanera’ af Bizet og griber naturligvis
også Højskolesangbogen.
Solvej Nygaard Gregersen, lokal singer-songwriter, operasangerinde Marianne Heuer og Vor Frue Kirkes organist, Peter
Schüsler, holder sammen på harmonierne.
Marianne Heuer giver desuden tips og tricks i sangteknik,
og alle, som synger med, får skoldhed kaffe og mozartkage.

Tid
Torsdag d. 08.08.
kl. 8.30 - 9.15
Sted
Arkaden,
Hovedbiblioteket
Medvirkende
Solvej Nygaard Gregersen,
vært og sanger
Marianne Heuer, sopran
Peter Schüsler, piano
Peter Rønn, velkomst
Fri entré

Musikkens Hus kan som noget helt nyt denne sommer præsentere
en rullende udgave af huset. På Aalborg Operafestivals første dag
inviterer vi til navngivning af byens ’lille ny’ på Toldbod Plads.
Nyd en festlig koncert med operatalenter fra de danske musikkonservatorier, og oplev en mobil udgave af den smukke koncertsal i Musikkens Hus, hvor bygningens skulpturelle design og
Koncertsalens bløde, røde stole er et gennemgående element.
I løbet af festivalperioden kan du jævnligt høre koncerter i
bussen, som blandt andet kører til Kjellerups Torv ved Nordkraft
og udvalgte plejehjem i Aalborg. Se også ’Opera til Kaffen’ senere
i dette program.

Tid og sted
Torsdag d. 08.08. kl. 16.00
Toldbod Plads
Torsdag d. 08.08. kl. 19.00
Kjellerups Torv, Nordkraft
Lørdag d. 10.08. kl. 19.00
Kjellerups Torv, Nordkraft
Medvirkende
Sangstuderende fra de danske musikkonservatorier
Fri entré

Faktaboks
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torsdag

Opera
Chill

Opera
lyttelounge

Med DJ Katrine Ring
Tag plads på plænen, og nyd en kølig drik, når Katrine Ring
mixer på tværs af musikgenrer ved Aalborg Havnebad.
Du forbinder måske ikke opera med ord som ’chillout’ og
’DJ’, men i år byder Aalborg Operafestival på præcis den kombination med en af landets mest erfarne DJ’s.
Katrine Ring er en efterspurgt kunstner både på den danske og internationale musikscene og er kendt for at mixe sin
musik på tværs af genrer. Det kan man blandt andet opleve i
P2-programmet Natsværmeren, hvor hun blander traditionelle, klassiske værker med ny musik af jazzfolk, elektroniske
navne og moderne, klassiske kompositioner.
Nu er turen kommet til Aalborg, når havnebadet omdannes til loungeområde med Opera Chill, og værker af blandt
andre Nils Frahm og Hans-Erik Philips kommer under Rings
eksperimenterende fortolkning.
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Udstillingsreception med Ernst Trillingsgaard
Tid
Torsdag d. 08.08. kl. 17.00
Sted
Aalborg Havnebad
Medvirkende
Katrine Ring, DJ
Fri entré

Tag høretelefonerne på, og træd ind i en tidslomme med idémanden bag Aalborg Operafestival, Ernst Trillingsgaard.
Vi omdanner Hovedbiblioteket til en hyggelig lyttekrog med
lænestole, pladespiller, gode ’hørebøffer’ samt et udsøgt udvalg
af operaindspilninger på både LP’er og CD’er.
Til udstillingens reception underholder tidligere direktør for
Aalborg Kongres & Kultur Center, Ernst Trillingsgaard, med
opera-anekdoter. Hør, hvordan det lykkedes at få Bolsjoj-teatrets
opera- og balletkompagni fra Moskva hele vejen til det nordjyske, og bliv præsenteret for unikke operaoptagelser fra Hovedbibliotekets kældersamling.
Den lokale operasangerinde Kirsten Stokholm giver en kort
intimkoncert, der serveres en forfriskning, og Lydspecialisten
sørger for en lytteoplevelse i særklasse.
Lørdag afholder Opera Lyttelounge endnu et særarrangement. Denne gang er det lektor Bjarne Troelsen, som præsenterer tre nordiske operalegender fra første halvdel af det 20.
århundrede på vinyl, nemlig danske Lauritz Melchior, svenske
Jussi Björling og norske Kirsten Flagstad.

Tid
Udstillingsreception:
Torsdag 08.08. kl. 17.00
Særarrangement
Lørdag d. 10.8. kl. 13.00
Sted
Hovedbiblioteket
Udstillingens åbningstider
under Aalborg Operafestival
Torsdag d. 08.08. kl. 18.30-21
Fredag d. 09.08. kl. 8-18
Lørdag d. 10.08. kl. 9-17
Søndag d. 11.08. kl. 10-17
Udstillingen er åben i hele
august i Hovedbibliotekets
åbningstider.
Fri entré
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torsdag

CORPUS
Uropførelse og prisafsløring
Aalborg Operapris uddeles i år i helt
nye rammer, når Aalborg Klosters
gård lyses op af videokunst og lysdesign i subtilt samspil med jazzikonet Palle Mikkelborg, lydkunstner
Mike Sheridan og operasangerinde
Helene Gjerris.
Aftenen starter med festivalens
officielle åbningstale samt afsløring
af årets modtager af Aalborg Operapris. Herefter begynder uropførelsen af værket Corpus iscenesat af
festivalleder Peter Rønn.
Rønn har sammensat en kvartet
af landets største musikalske og
visuelle artister, og i anledning af
500-året for skabelsen af Aalborg
Klosters kalkmalerier belyses udsmykningernes særlige forhold til
det kropslige element. Det sker i en
betagende, tværkunstnerisk forestilling inspireret af de sidste fem
århundreders operarepertoire.
Koncertforestillingen foregår
udendørs og er særligt skabt til
den smukke klostergård, hvor de
gamle bygninger og det stenbesatte
grundplan giver sublime akustiske
lydforhold.
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Tid
Torsdag d. 08.08. kl. 21.00
Sted
Klostergården, Aalborg
Kloster
Medvirkende
Helene Gjerris, mezzosopran
Palle Mikkelborg, trompet
Mike Sheridan, cristal baschet og elektronika
Vertigo, videokunst og lysdesign
Peter Rønn, iscenesættelse
Pris
200 kr.
Studerende og unge op til
25 år: 150 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk
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fredag

fredag

C.W. Obels
Plads

C.W. Obels
Plads

komik

komik

OpEra Comique

Ej blot til lyst

Nordjyske sangere indtager C.W. Obels Plads

Elsebeth Dreisig giver solokoncert

I Aalborg – ja, i hele Nordjylland – har vi mange dygtige operasangere, og til denne første koncert på C.W. Obels Plads
under festivalen har Jens Olav Heckmann, en af vor egns
stærkeste lyriske tenorer, sammensat et festligt program af
operaperler med genrens komiske virkemidler som omdrejningspunkt. Med sig har han Marianne Heuer, hvis passionerede stemme ingen kan få nok af, og den dygtige akkompagnatør Kristian Vestergaard.
Sammen guider trioen os igennem arier og duetter fra Donizettis komiske opera ’Elskovsdrikken’ og Mozarts udødelige
musikdramatiske værker som ’Figaros Bryllup’, ’Tryllefløjten’
og ’Don Giovanni’.
Jens Olav Heckmann og Marianne Heuer er begge oprindeligt uddannede ved Det Jyske Musikkonservatorium og nu
ansat i DR Koncertkoret. Heckmann arbejder desuden som
kirkesanger og korleder, og Heuer er fast tilknyttet DR Vokalensemblet og Bo Holtens Musica Ficta.
Snup en fyraftenskaffe på en af torvets mange restaurationer, og oplev komikkens både lette og dybe sider, når den parres med glæde, ondskab, kærlighed, død og erotik.

Tragik og komik er hinandens dynamiske med- og modspillere
i mange operaer. En af landets førende lyriske sopraner, Elsebeth Dreisig, undersøger på årets Aalborg Operafestival dette
dynamiske samspil og fremfører en til lejligheden sammensat
solokoncert på C.W. Obels Plads.
Dreisig flankeres af den anerkendte akkompagnatør Olivera
Marinkovic, og sammen opfører de blandt andet arier fra danske August Ennas ’Kleopatra’ og Puccini-operaerne ’La Rondine’, ’Madame Butterfly’ og ’Gianni Schichi’.
Elsebeth Dreisig har sunget alle de store partier inden for sit
fag. Hun har til stadighed formået at udvikle sig og har, ud over
et hav af imponerende anmeldelser, modtaget særlig anerkendelse for sine udførelser af rollen som Cio-Cio-San i ’Madame
Butterfly’.

Aalborg Operafestival 2019

Tid
Fredag d. 09.08 kl. 14.30
Sted
C.W. Obels Plads
Medvirkende
Marianne Heuer, sopran
Jens Olav Heckmann,
lyrisk tenor
Kristian Vestergaard, pianist
Fri entré

Tid
Fredag 09.08. kl. 16.00
Sted
C.W. Obels Plads
Medvirkende
Elsebeth Dreisig, lyrisk
sopran
Olivera Marinkovic, piano
Fri entré
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fredag

SENSOMMERSTEMNINGER

OPERA
skyline

Med kammerkoret Coro Misto

Lad tankerne flyve på toppen af Aalborg Airport Hotel

Få plads til indre refleksion, når det anerkendte nordjyske
kor Coro Misto indtager Det Obelske Auditorium i Utzon
Center. Lad blikket vandre ud over fjorden, og oplev hvordan
rummets akustik fremhæver nuancerne i de enkle og smukke
kompositioner.
Dirigent Søren Birch guider os gennem både velkendt og
nyt repertoire, og koret opfører værker af Ralph Vaughan
Williams, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Anton Bruckner og SvenErik Bäck.
Coro Misto er lokalt forankret med sangere fra Det Jyske
Musikkonservatorium, Aalborg Universitet og det øvrige
klassiske musikliv i Aalborg. Koret har flere udgivelser bag sig
og er særligt rost for en ren og detaljerig klang.
Efter koncerten kan sulten stilles i restaurant JØRN.
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Tid
Fredag d. 09.08 kl. 17.00
Sted
Det Obelske Auditorium,
Utzon Center
Medvirkende
Coro Misto, kor
Søren Birch, dirigent
Pris
75 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk

Vi er bogstavelig talt et skridt tættere på himlen, når mezzosopranen Johanne Højlund giver koncert på Aalborg Airport
Hotels nye tagterrasse. Mærk brisen, nyd udsigten, og oplev
Johanne Højlunds betagende stemmes møde med tagterrassens særlige klangforhold.
Hør uddrag fra George Bizets ‘Carmen’, Saint-Saëns’ ‘Samson og Dalila’ og ’Five Shakespeare Songs’ af Roger Quilters.
Alt sammen under temaerne rejse og tankeflugt.
Intimkoncerten består af to mindre optrædener afbrudt
af en pause, hvor hotellet tilbyder muligheden for et varieret
udbud af smagsprøver af alt hvad ganen måtte begære.
Johanne Højlund er uddannet ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Operaakademiet i København. Hun
har senest kastet glans over roller som Ursula i ’Intet’ på Den
Jyske Opera og som Flora i ’La Traviata’ på Den Norske Opera.
Til aftenens koncert akkompagneres hun af pianisten Kristian
Vestergaard.

Tid
Fredag d. 09.08 kl. 20.00
Sted
Tagterrassen, Aalborg
Airport Hotel
Medvirkende
Johanne Højlund,
mezzosopran
Kristian Vestergaard, pianist
Fri entré
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fredag

DE profundis

stjernekoncert

Heathe X Opera

Med Sofie Elkjær Jensen

Der er dømt hypnotisk genremøde, når det aalborgensiske
dommedags metal orkester Heathe sætter fire operasolister
stævne på Studenterhuset i en fælles forkærlighed for det dramatiske, den store volumenknap og de mørkeste følelser.
Med udgangspunkt i dissonans og endeløs repetition fremmaner Heathe massive lydvægge af rumklangstunge, metallisk klingende støjkollager, fra tung og langsomt bjergtagende
’doom’ til insisterende og støjende ’hypno-rock’.
På scenen udfolder Heathe sig som et 7-12 mand stort orkester, hvor strygere, blæsere, slagtøj og strenge- og tangentinstrumenter maler tranceinducerende lydflader.
Med fra øvelokalet har Heathe taget mezzosopranen Diana
Haugland, Laura Lehaff, kendt fra stærke roller i musicals på
Aalborg Teater, og Anitta Soliz Nielsen, en af de få klassiske
sangere på verdensplan som behersker den mørke og brølende
sangteknik ’growl’. Sidst men ikke mindst, barytonen Jesper
Buhl, der med en imponerende kraftfuld stemmepragt næsten
fysisk berører publikum.
Oplev evighed og nutid smelte sammen i en ceremoniel
oplevelse.
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Tid
Fredag d. 09.08 kl. 21.00
Sted
Studenterhuset
Medvirkende
Diana Haugland, mezzosopran
Laura Lehaff, sopran
Anitta Soliz Nielsen, lyrisk
sopran
Jesper Buhl, baryton
Heathe består af musikere fra:
’Get Your Gun’, ’Kogekunst’,
’Hjalte Ross’ band’, ’Frank
Haze’, ’The Hedgehogs’, ’The
New Family’, ’Døde Blomster’,
’Kellermensch’, ’Howe Gelb’ og
’Dad Rocks’

Glæd dig til et genhør med modtageren af Aalborg Operapris
2014, sopranen Sofie Elkjær Jensen, når hun i selskab med en
af Englands dygtigste akkompagnatører, James Sherlock, giver
koncert i Aalborgsalen i Folkekirkens Hus til årets operafestival. Sammen tager de os med på en betagende, musikalsk rejse
via ’ørehængere’ fra Puccini, Strauss, Lehár, Gounod og Bizet.
Allerede under sit første år på Operaakademiet i København
fik Sofie Elkjær Jensen sin debut på Det Kongelige Teater, og
siden har hun ikke set sig tilbage. Hun har optrådt med Den
Jyske Opera, Operaen i Kiel, på Copenhagen Opera Festival og
som solist ved landets symfoniorkestre. I 2016 blev hun ansat i
Det Kongelige Teaters solistensemble.
Sofie Elkjær Jensen har desuden modtaget Else Brems Rejselegat og medvirket i forestillingen ’Powder Her Face’, som
blev belønnet med Årets Reumert i kategorien Årets Opera
2016.

Tid
Lørdag d. 10.08. kl. 16.00
Sted
Aalborgsalen,
Folkekirkens Hus
Medvirkende
Sofie Elkjær Jensen, sopran
James Sherlock, pianist
Pris
100 kr.
Studerende og unge op til
25 år: 50 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk

Pris
75 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk
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lørdag

lørdag

C.W. Obels
Plads

C.W. Obels
Plads

romantik

romantik

Kalles romantiske

16

lørdag

Opera
Trommeshow

Bella
Notte

Pede B & DJ Noize

Med Bo Horsevad

Ægte italienerstemning på
C.W. Obels Plads

Opera, hiphop og freestyle rap

Tag børn og børnebørn med til en vaskeægte
verdenspremiere på Kalles nye show, som er
lavet specielt til Aalborg Operafestival.
Kalle, som er kendt fra DR-kanalen Ramasjang, spiller, synger og trommer musik, så det
er en fest for hele familien! Sammen med operasangeren Bo Horsevads dybe basbaryton går
koncerten lige i fødderne og i hjertekulen. De
to herrer undersøger på ihærdig, musikalsk vis
hvad det egentlig er at være romantisk.
Vi skal danse, klappe og synge – for man
kan slet ikke lade være!

Drøm dig væk til den italienske ’piazza’, hvor
solen skinner, og opera-arierne flyder som vinen i dit glas. Du kan glæde dig til uddrag fra
blandt andre ’La Traviata’, ’Barberen i Sevilla’
og ’Rigoletto’.
Sopranen Lisbeth Kjærulff, tenoren Bo
Kristian Jensen samt pianisten og entertaineren Jacob Beck sikrer en uforglemmelig
eftermiddag på ’Piazza del Obel’, hvad enten
du blot slentrer forbi eller nyder en varm
espresso efter en romantisk frokost på en af
torvets restauranter.

Alt kan ske, når trippelvinder af MC’s Fight Night, rapperen
Pede B, og dobbelt verdensmester i scratch, DJ Noize, i selskab
med deres medrejsende hiphop-mandskab tager operaklassikere under kærlig og funky behandling.
Med mere end ti år på den danske hiphopscene, anmelderroste albums og en fascinerende evne til at forny sig er Pede
B særdeles velkendt og erfaren i disciplinen improviseret rap.
DJ-ikonet DJ Noize og ’crew’ skaber dertil deres eget univers
i form af en fusion mellem rap, opera og hiphop-scratch i verdensklasse. Der bliver også freestyle-rappet ud fra publikums
indspark foran scenen.
DJ Noize har tidligere blandet sig i klassisk musik, da han
lavede ’60 minutes of Noize - Concerto for turntables and orchestra’ i samarbejde med Copenhagen Phil, og hans produktioner oser af overskud og melodisk instrumentation.

Tid
Lørdag d. 10.08 kl. 11.00

Tid
Lørdag d. 10.08 kl. 14.30

Sted
C. W. Obels Plads

Sted
C.W. Obels Plads

Medvirkende
Karsten ”Kalle” Mathiasen,
trommer, samples og sang
Bo Horsevad, basbaryton

Medvirkende
Lisbeth Kjærulff, sopran
Bo Kristian Jensen, tenor
Jacob Beck, pianist

Fri entré

Fri entré
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Tid
Lørdag d. 10.8. kl. 18.30
Sted
C.W. Obels Plads
Medvirkende
Pede B , freestyle rap
DJ Noize, scratch
‘Crew’, rap med mere
Fri entré
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lørdag

Opera at an
Exhibition

lørdag

Kaptajn Becks

maritime
operamiddag

Med vært Adrian Hughes og sangerparret Øyen og Storm

Musikalsk søfart med gourmetmenu og røverhistorier

De seneste års Opera at an Exhibition, der sammenstiller operaarier og duetter med udvalgte værker fra Kunstens samlinger
og særudstillinger, har været en stor succes hos festivalens
publikum. Derfor er det glædeligt, at vi kan byde vært Adrian
Hughes velkommen tilbage til Aalborg Operafestival.
I år får han besøg af ægteparret Mette-Maria Øyen og Thomas Storm, der byder ind med et omfattende repertoire. Både
vært, solister og publikum bevæger sig i løbet af arrangementet igennem forskellige rumdesign og akustikker på Kunsten.
Journalist Adrian Hughes har arbejdet med kunst, historie
og kultur for DR siden 1996. Han er kendt for sin medvirken i
Kunstquizzen og Historiequizzen på DR K.
Mette-Maria Øyen har stået på scenen med Roberto Alagna og Angela Gheorghiu og vundet guld ved OL for kor i Kina.
Thomas Storm modtog i 2013 en Reumert Talentpris for ’Cosi
fan Tutte’ på Aarhus Sommeropera.

Med Kaptajn Beck ved flygelet i Musikkens Hus’ Øvre Foyer
og de herlige sangere Lisbeth Kjærulff og Bo Kristian Jensen i
hastigt skiftende kostumer starter vores maritime rejse med en
tur til Rusland. Forretten bliver flankeret af Prins Orlofsky fra
Flagermusen, Volga Sangen af Léhar og ikke mindst den verdensberømte russiske sang Moskvanætter.
Derpå sejler vi til Amerika og på samme tid tilbage til barndomslivet. Hvem husker ikke Bella Notte fra Lady og Vagabonden, den vidunderlige musik i Askepot eller hvad med de livlige
operettetoner fra Mary Poppins?
Rejsen slutter i de østrigske alper med den uopslidelige operette Sommer i Tyrol, hvor kærlighedsforviklingerne mellem
kroværtinden Josepha og overtjener Leopold sprudler.
Kaptajn Becks Maritime Operamiddag består af fire retter og
er sammensat af sæsonens råvarer ved restauratør Mikael Kopp
Christensen fra Musikkens Spisehus.

Tid
Lørdag. d. 10.08.
kl. 17.00 og kl. 20.00
Sted
Kunsten Museum of
Modern Art
Medvirkende
Adrian Hughes, vært
Mette-Maria Øyen, sopran
Thomas Storm, baryton
Peter Møllerhøj, pianist
Pris
200 kr.
Studerende og unge op til
25 år: 150 kr.

Tid
Lørdag d. 10.08. kl. 19.00
Sted
Øvre Foyer, Musikkens Hus
Medvirkende
Jacob Beck, pianist og kaptajn
Lisbeth Kjærulff, sopran
Bo Kristian Jensen, tenor
Pris
545 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk

Billetter
www.aalborgopera.dk
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søndag

Opera
til kaffen

opera i
rebild

Rullende koncertsal besøger plejehjem
Musik skaber livsglæde – også hos dem, der ikke længere har
mulighed for at opsøge koncerter i bybilledet. Derfor kører
Musikkens Hus’ nye rullende koncertsal i år ud til plejehjem i
Aalborg og omegn med sopranen Helene Hvass Hansens succesfulde projekt Opera til Kaffen. Konceptet, som er udviklet
med støtte fra Ældre Sagen, giver beboerne og deres familier
en hyggelig koncert- og fællessangoplevelse, som vækker
smil, minder og smører stemmebåndet.
Helene Hvass Hansen er uddannet på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og mestrer sine koloraturer til
fulde. Hendes dramatiske talent fremhæves ofte, og når hun
synger i sine fantastiske kjoler, føler publikum næsten, at de
er i et af de store operahuse.
Vi glæder os til at dele denne klassiske koncertoplevelse i
uhøjtidelige rammer.
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Kærlighedslængsel på dansk og italiensk
Tid og sted
Søndag d. 11.08. kl. 11.00
Fremtidens Plejehjem
Søndag d. 11.08. kl. 14.00
Vestergaarden
Søndag d. 11.08. kl. 17.00
Lundbyescentret
Arrangementerne er forbeholdt husenes beboere og
deres nærmeste
Fri entré

Nyd en perlerække af skønne kærlighedsarier i det lyngklædte
naturområde Rebild Bakker.
Som et af de sidste arrangementer i rækken under dette års operafestival byder vi traditionen tro velkommen til Opera i Rebild, i
år med temaet ’Hjertets Utålmodighed’.
Tenor Adam Frandsen, bassanger Petri Lindroos og sopran
Elsebeth Dreisig fortolker komponister som Carl Nielsen, Verdi og
Puccini og bakkes op af både Aalborg Symfoniorkester og Rebild
Operakor. Preben Kristensen er vores syngende konferencier, som
med lune og latter leder os trygt igennem dagens program. Den
musikalske ledelse står dirigent Giordano Bellincampi for.
Kom og nyd frokosten i det grønne, og tag familie og venner
med. Vi ses til opera i særklasse i Nordjyllands smukkeste naturomgivelser.

Tid
Søndag d. 11.08. kl. 13.00
Sted
Operapladsen i Rebild
Pladsen er tilgængelig for
kørestolsbrugere.
Pris
Fra 250 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk

Tid
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22

søndag

myte
om mørke

Alle de
kvinder vi er

En nyskrevet danseopera hædrer Elsa Gress

En hyldest til operaens og musicalens kvinder

I januar ville Elsa Gress være rundet 100 år, og selv om den
danske forfatter og samfundsdebattør levede et heftigt, usædvanligt og stormombrust liv, er hun ganske overset i dag.
Det råder NordicOpera og Aalborg Operafestival bod på
denne sommer med den nyskrevne forestilling Myte om Mørke,
som er spækket med unge, talentfulde operasangere, dansere og
musikere. Alt sammen instrueret af forfatter og instruktør Lotte
Andersen efter idé og koncept af Merete Sveistrup.
I Myte om Mørke sammenflettes Elsa Gress’ ungdom i
mellemkrigsårene og vores egen samtid i en smuk og voldsom
fortælling inspireret af Byron-digtet Mørke. Et værk, som Elsa
Gress gendigtede på dansk.
Historien udspiller sig i mørket, hvor en pige ligger i sin seng
og ikke kan falde i søvn. Hun driver sin trætte mor til vanvid
med sine spørgsmål om konen Elsa, der huserer i skoven, sendt
på flugt for sit kætteri. Pigen springer ud ad vinduet for at jagte
Elsa, og snart befolkes hendes rejse af drilske papegøjer, savlende
hunde, forføreriske valmuer og forbrændte drenge.
Forestillingen hylder Elsa Gress’ kamp mod maskiniseringen
af mennesket og efterlader publikum med håb og kræfter til at
kæmpe imod resignation.

Med nutidens kønsdebat har det aldrig været mere relevant at
hylde de forskellige kvinder, vi er, og det er netop, hvad du kan se
frem til ved denne koncert i Skalborg Kirke.
Mange kender kvindetyper som Maria fra ’The Sound of Music’, Cosette fra ’Les Misérables’ og Christine fra ’The Phantom of
the Opera’. De er dydige og forelskede – og som regel sopransangere. Sådan så den kvindelige hovedrolle længe ud i musicalen.
Heldigvis har genren udviklet sig siden da, og i dag er der næsten
ingen grænser for de typer af kvinder, man kan møde i musicalens
hovedroller.
Til denne koncert møder vi sange fra klassikere som Rogers
’Carousel’ og ’The Sound of Music’, men også fra mere moderne
musicals, som samlet set hylder de stærke, frustrerende, skøre og
højtråbende kvinder.
De to sangere, Amanda Loft Sandegaard og Anna Christine
Bauer, har begge vundet førsteprisen i musicalsang ved talentkonkurrencen Unge Sangere i henholdsvis 2017 og 2015.
I pausen optræder sopranen Marianne Heuer med operarepertoire som musikalsk medspiller til temaet om en nuanceret
kvindeopfattelse. Her serveres også en forfriskning.
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Tid
Søndag. d. 11.08. kl. 17.30
Sted
Intimsalen, Musikkens Hus
Medvirkende
Nana B. Rasmussen, mezzosopran / Regína U. Ólafsdóttir,
sopran/ Daniel Carlsson, kontratenor/ Mila L. H. Madsen,
danser/ Silja Lumholt, danser/
We like We, musik/ Alexandra
M. Johansen, libretto/ Simone
Bartholin, scenografi/ Mikkel
Jensen, lys/ Ronni Morgenstjerne, koreografi/Lotte
Andersen, instruktion
Pris
200 kr.
Studerende og unge op til
25 år: 150 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk

Tid
Søndag d. 11.08. kl. 19.30
Sted
Skalborg Kirke
Medvirkende
Amanda Loft Sandegaard,
sopran
Anne Christine Bauer, sopran
Marianne Heuer, sopran
Morten Bunk, piano
Eva-Marie Kjæhr, piano
Pris
60 kr.
Billetter
www.aalborgopera.dk
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Arrangementet foregår inde

Arrangementet foregår inde

Arrangementet foregår ude

Arrangementet foregår ude

torsdag
11.00

fredag
Opera Morgensang
8.30 – 9.15
Hovedbiblioteket

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

17.00
18.00

Bussen er ladet med...
– navngivning
16.00 – 17.30
Toldbod Plads
Opera Chill
17.00 – 19.00
Aalborg Havnebad

19.00
20.00

Bussen er ladet med...
19.00 – 20.30
Kjellerups Torv,
Nordkraft

21.00
22.00
23.00

Opera Comique
14.30 – 15.30
C.W. Obels Plads

Ej blot til lyst
16.00 – 17.00
C.W. Obels Plads

17.00
Opera Lyttelounge
Reception
17.00 – 18.30
Hovedbiblioteket
Opera
Lyttelounge
Udstilling
18.30 – 21.00
Hovedbiblioteket

18.00

Sensommerstemninger
17.00 – 18.00
Det Obelske Auditorium,
Utzon Center

19.00
20.00
21.00

Corpus og prisafsløring
21.00 – 22.30
Klostergården,
Aalborg Kloster

Opera
Lyttelounge
Udstilling
8.00 – 18.00
Hovedbiblioteket

22.00
23.00

Opera Skyline
20.00 – 21.15
Tagterrassen,
Aalborg Airport Hotel

De Profundis
21.00 – 22.30
Studenterhuset

Arrangementet foregår inde

Arrangementet foregår inde

Arrangementet foregår ude

Arrangementet foregår ude

lørdag

søndag

11.00
12.00

Opera
Lyttelounge
Udstilling
09.00 – 17.00
Hovedbiblioteket

Kalles Romantiske
Opera Trommeshow
11.00 – 11.45
C.W. Obels Plads

Opera
Lyttelounge
Særarrangement
13.00 – 14.00
Hovedbiblioteket

14.00

16.00

22.00
23.00
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17.00
Opera at an
Exhibition
17.00 – 19.00
Kunsten Museum
of Modern Art

21.00
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Opera til Kaffen
14.00 – 15.00
Vestergaarden

15.00

Stjernekoncert
16.00 – 18.00
Folkekirkens Hus

Pede B & DJ
Noize
18.30 – 19.30
C.W. Obels
Plads

Opera i Rebild
13.00 – 16.30
Operapladsen i Rebild

16.00

18.00

20.00

14.00

Bella Notte
14.30 – 15.30
C.W. Obels Plads

17.00

19.00

Opera til Kaffen
11.00 – 12.00
Fremtidens Plejehjem

12.00

Opera
Lyttelounge
Udstilling
10.00 – 17.00
Hovedbiblioteket

13.00

13.00

15.00

11.00

Kaptajn Becks
Maritime
Operamiddag
19.00 – 23.00
Øvre Foyer,
Musikkens Hus

Bussen er ladet med...
19.00 –20.30
Kjellerups Torv,
Nordkraft
Opera at an
Exhibition
20.00 – 22.00
Kunsten Museum
of Modern Art

18.00
19.00
20.00
21.00

Myte om Mørke
17.30 – 19.00
Intimsalen,
Musikkens Hus

Opera til Kaffen
17.00 – 18.00
Lundbyecentret

Alle de kvinder vi er
19.30 – 21.30
Skalborg Kirke

22.00
23.00
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Læs mere
www.aalborgopera.dk

