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Över 200 år av utbildning i operakonst 
KORT HISTORIK ÖVER OPERAHÖGSKOLAN
Sedan 1968 är Operahögskolan en självständig högskola som utbildar sångare, 
regissörer och repetitörer. I år fyller skolan 50 år. Anorna är dock betydligt äldre än 
så. 1773 grundar Gustav III Kungliga Operan. Samtidigt startar kungen en svensk 
operautbildning. Under 1700- och 1800-talen är operaskolan växelvis knuten till 
Kungliga Operan och Kungliga Musikaliska Akademien. 1942 får utbildningen  
nya förtecken, då Musikaliska Akademien inrättar en särskild operaklass.  
1968 omvandlas operaklassen till en fristående skola – Statens musikdramatiska 
skola. Undervisningen bedrivs i Bünsowska villan vid Djurgårdsbrunnsviken.  
Samma år blir skolan en självständig högskola och 1986 byter skolan namn  
till Operahögskolan i Stockholm. 2003 flyttar den till området kring Kungliga  
Tekniska Högskolan och sedan 2014 är Operahögskolan en del av Stockholms 
konstnärliga högskola tillsammans med Dans och Cirkushögskolan och  
Stockholms dramatiska högskola. Genom åren har skolan utbildat 498 opera- 
sångare, 28 operarepetitörer och 18 operaregissörer.

Kära publik
Vi på Operahögskolan gläder oss enormt över att fira vårt jubileum på Kungliga 
Operan på självaste nyårsafton. Vi firar att skolan har varit en självständig  
konstnärlig högskola i 50 år. Operahögskolans hängivna lärare och studenter  
arbetar alla med sitt livs största passion – opera. Utbildningen har under åren  
bidragit till att svenska operasångare, som Nina Stemme och Peter Mattei  
liksom kvällens solister, kunnat ge sig ut i världen och hänföra publiken på stora 
operahus. Alla som uppträder tillsammans på scenen vid kvällens konsert studerar 
eller har studerat på Operahögskolan.

Jag hoppas att ni som i kväll kommit hit för att fira in det nya året med oss  
berörs av den passion och sammansmältning av uttryck som opera handlar om –  
där mänsklig röst, musik, text, dans/rörelse, scenrum och publikmottagande  
tillsammans skapar levande och hisnande magi. 

Gott Nytt År!

Anna Lindal
PREfEKT oPERahÖgSKoLan – STocKhoLmS KonSTnäRLiga hÖgSKoLa 
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I strålglansen av nyårsnattens fyrverkerier möter vi Kungliga 
Operans chef Birgitta Svendén – som både varit student och 
rektor på Operahögskolan – i ett samtal om minne och fantasi.

Året går mot sitt slut. Om några timmar ringer klockorna in 2019. Nyårsafton  
är för många ett tillfälle att reflektera över året som gått och bereda plats för 
förväntningar och tankar om den kommande tiden. Vi minns, avger löften,  
drömmer. Vad är betydelsefullt i mitt liv? Hur vill jag att tillvaron ska fortlöpa? 

Kanske går det att använda opera till att både minnas och dra nya livslinjer.  
Det tror Kungliga Operans chef Birgitta Svendén:

– Opera öppnar dörrar inom oss själva som gör att vi kommer i kontakt med 
tankar och reflektioner vi annars inte hade fått tag i. Därför anser jag att opera 
berikar våra liv.

I grund och botten handlar det om vad det vill säga att vara människa.  
Birgitta tar Giuseppe Verdis Rigoletto som exempel. Rollfiguren Gilda är 15 år och 
precis så oerfaren av livet som vi alla en gång varit. Kvinnoslukaren Hertigen av 
Mantua övertygar Gilda om att hon är kärleken i hans liv – ett löfte som strax är 
bortglömt. Gilda erfar en smärtsam blandning av besinningslös förälskelse och 
djup förödmjukelse.

– Menade inte personen vad den sa? Förlorad tillit har vi alla varit med om, 
därför kan alla relatera till Gildas öde, säger Birgitta Svendén. 

När Gustav III grundande Kungliga Operan 1773 var ett av hans mest radikala 
drag att spela alla operor på svenska. Vad tänker Birgitta Svendén om språket  
på scenen? Av flera skäl anser hon att opera bör sjungas på originalspråket.  
Varje kompositör har förhållit sig till ett språk – att byta ut det får konsekvenser 
för fraseringar och betoningar i musiken. Men det är också en politisk fråga:

– Som rektor på Operahögskolan ville jag examinera sångare med möjlighet  
att nå internationell nivå. Som operachef vill jag ha möjlighet att anlita sångare 
från andra länder. Det är ett sätt att vidga världen för publiken. 

Med sina olika yrkesroller har Birgitta Svendén både scenens och salongens 
perspektiv på opera. Under den svåra tid i Birgittas liv då hennes mamma låg  
för döden var arbetet en räddning. Att gestalta rollerna blev en helande kraft,  
ett sätt att på samma gång glömma och finna.

– När man genomgår mörka faser i livet är artistyrket fantastiskt eftersom man 
måste frånkoppla verkligheten. Man går in genom scenporten och vistas från och 
med då i fantasins gränsland. Det gäller förstås i lika hög grad publiken. Musik är 
en oerhört stark kraft som kan beröra vårt tänkande oavsett om upplevelsen går 
via intellektet eller inte. Dessutom finns en social funktion. Vi sitter 1 100 personer 
tillsammans och får en gemensam upplevelse som vi kan samtala om efteråt.

Vad hoppas hon då att publiken tar med sig in i det nya året efter kvällens 
konsert?

– En stark känsla av att ha blivit berörd av någonting som är lätt att ta till sig 
och som man vill ha mer av i sitt liv!

Hedvig Ljungar
REDaKTÖR KungLiga oPERan

Domingo Hindoyan
DIRIGENT

Rodrigo Sosa Dal Pozzo
counTERTEnoR

Kerstin Avemo
SoPRan

Ola Eliasson
baRyTon

 Johanna Rudström
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Christina Nilsson
SoPRan

Fredrik Zetterström
baRyTon 
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Kungliga Operan firar in det nya året med  

50-årsjubilerande Operahögskolan

STuDEnTER fRÅn oPERahÖgSKoLan 
KonfEREnciER Birgitta Svendén

KungLiga hoVKaPELLET
KonSERTmäSTaRE Jannica Gustafsson
ScEniSK SamoRDning Stina Ancker

PRogRamanSVaRig Katarina Aronsson
muSiKaLiSK inSTuDERing Majsan Dahling, James Duddle, Martin Hellström

iTaLiEnSK SPRÅKcoach Giuseppina Penta
LJuS Carl Rosengren

LJuD Tony Dickman, LG Ehn
maSKÖRER Maggie Gelush, Sara Fröjd

inSPiciEnT Barbro Åström Moback
PRoDucEnTER Metta Flensburg, Marit Wixell

SPELTiD ca 2 timmar och 15 minuter inklusive paus

Uvertyren till Ruslan och Ludmilla 
Mikhail Glinka (1804-1857)

Kungliga Hovkapellet

Dich teure Halle ur Tannhäuser 
Richard Wagner (1813-1883)

Christina Nilsson

Or la tromba ur Rinaldo 
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Rodrigo Sosa Dal Pozzo

Gran pezzo concertato a 14 voci ur Resan till Reims  
Gioacchino Rossini (1792-1868)

conTESSa DE foLLEViLLE Tessan-Maria Lehmussaari, maDama coRTESE Ella Morin, coRinna Therese Ahlbeck, 
maRchESa mELibEa Elisabeth Leyser, DELia Lovisa Sandenskog, moDESTina Mathilda Bryngelsson,  

conTE Di LibEnSKof Mattias Gunnari, caVaLiERE DE bELfioRE Georg Källström, zEfiRino Fabian Düberg, 
TRombonoK Joris Grouwels, aLVaRo David Risberg, LoRD SyDnEy Helgi Reynisson,  

Don PRofonDo Zaza Gagua, Don PRuDEnzio Mikael Horned

Una voce poco fa ur Barberaren i Sevilla
Gioacchino Rossini (1792-1868)

Johanna Rudström

Uvertyren till Sicilianska aftonsången  
Giuseppe Verdi (1813-1901)

Kungliga Hovkapellet

Duett Gilda-Rigoletto ur andra akten av Rigoletto
Giuseppe Verdi (1813-1901)  

Kerstin Avemo och Fredrik Zetterström

 – PauS –

Uvertyren till Candide
Leonard Bernstein (1918-1990)  

Kungliga Hovkapellet

Glitter and be gay ur Candide 
Leonard Bernstein (1918-1990) 

Kerstin Avemo

Final ur andra akten av Läderlappen
Johann Strauss d y (1825-1899) 

oRLoVSKy Mathilda Bryngelsson/Rodrigo Sosa Dal Pozzo, EiSEnSTEin Georg Källström, aDELE Kerstin Avemo, 
RoSaLinDa Matilda Sterby, iDa Annika Sandberg, faLKE Ola Eliasson, fRanK Helgi Reynisson

Stars ur Les Misérables
Schönberg/Boublil (f 1944)

Ola Eliasson

I could have danced all night ur My fair lady
Frederick Loewe (1901-1988)

Christina Nilsson

Tutto nel mondo è burla, finalfugan ur Falstaff
Giuseppe Verdi (1813-1901)

faLSTaff Fredrik Zetterström, foRD Ola Eliasson, fEnTon Mattias Gunnari, caJuS Georg Källström, 
baRDoLfo Fabian Düberg, PiSToLa Mikael Horned, aLicE Christina Nilsson, QuicKLy Elisabeth Leyser,  

nannETTa Therese Ahlbeck, mEg Mathilda Bryngelsson

PROGRAM MINNE OCH FANTASI
Att med operans KRAFT minnas sina  
       konturer och dra nya LIVSLINJER


