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Operafestivalen i Tromsø – Opera for alle 
har henta den unge framstpående sangeren 
Egle Sidlauskaite (32) fra Litauen som årets 
festivalartist.

SENTRUM: Egle Sidlauskaites 
første opptreden i Tromsø er 
onsdagskveldens åpningskon-
sert i Sparebankens festsal 
hvor Anne-Lise Sollied Alle-
mano og Carlo Allemano 
sammen med deres sangstu-
denter fra Musikkonservatoriet 
i Tromsø er de andre solistene 
i konserten med operaarier.

– Vi er veldig glade for å ha fått 
en så flott sanger som Egle Sid-
lauskaite hit til Tromsø, og vi ser 
spesielt fram til å høre henne i 
torsdagskveldens recital på Lil-
lescenen i Kulturhuset hvor hun 
synger sammen med en stryke-
kvartett med musikere fra NOSO 
og konservatoriet under ledelse 
av pianisten Sergej Osadchuk, 
sier Roald Karlsen, leder i opera-
festivalen og Operaforeninga i 
Tromsø.

Internasjonal karriere
Egle Sidlauskaite avslutta i 2011 ei 
fireårig utdannelse ved G. Verdi-
konservatoriet i Milano, og stu-
derte tidligere ved Det litauiske 
akademi for teater og musikk i 
Kaunas. Hun har siden skaffa seg 
en solid karriere som operasan-
ger og i kantater og oratorier og 
som utøver av lieder, både i hjem-

landet og internasjonalt.
Hun har også vært finalist og 

prisvinner i internasjonale sang-
konkurranser både i Wales, Italia 
og Tyskland. Blant anna har hun 
førstepriser fra konkurransene 
«Giuseppina Cobelli» og «Capri-
olo in Franciacorta» i Italia.

– I fjor gjesta Egle Sidlauskaite 
både Kirsten Flagstad Festival og 
Oslo Operafestival der hun med-
virka på festivalens åpningskon-
sert, opplyser Roald Karlsen.

Hovedkonsert
– Under operafestivalen i Tromsø 
denne uka vil publikum kunne 
møte henne ved flere anlednin-
ger, men hennes hovedkonsert 
her hos oss blir en recital i på Kul-
turhuset torsdag kveld med vår 
egen store pianist Sergej 

Osadchuk som kunstnerisk leder 
og med en strykekvartett satt 
sammen av musikere fra NOSO 
og konservatoriet. På program-
met står stemningsfull musikk av 
store komponister som blant 
andre Dvorák, R. Strauss, Rach-
maninov, Verdi, Berlioz, Stoltz og 

Bernstein, forteller operafestiva-
lens nestor, Roald Karlsen.

Prisvinnende sanger 
på Operafestivalen

FESTIVALARTIST: Egle Sidlauskaite er festivalartist på årets operafestival i Tromsø.

EGLE SIDLAUSKAITE
 •Mezzosopran fra Litauen
 • Født 1983
 •Har hatt større roller ved Den Litau-
iske Nasjonalopera, og flere operaer 
i Tyskland
 •Hun har turnert i Tyskland, Frank-
rike og Østerrike med Italian Opera 
Company of Milan med ”Il Tra-
vatore” av Verdi.
 •Sidlauskaite gjesta i fjor Kirsten 
Flagstad Festival i Oslo.
 •Hun medvirka også i åpningskon-
serten for Oslo Operafestival
 •Hun har flere opptredener under 
Operafestivalen i Tromsø med tors-
dagens recital på Lillescenen i Kul-
turhuset som hovedkonsert.

Onsdag åpnes årets 
Operafestival og Roald 
Karlsen kan garantere 
noe for alle. – Opera er 
ikke bare for gamle 
damer med blått hår, sier 
han.
ISHAVSKATEDRALEN: Tonene 
som bruser mot oss idet vi går inn 
i kirkerommet på Tromsdalen 
kirke er like mektige som kref-
tene som kjemper om det moral-
ske overtaket når Trond Halstein 
Moe fremfører et stykke fra Char-
les Gounods «Faust» sammen 
med to tromsøkor. 

Veteraner
– Vi tar det fra dobbeltstreken på 
overgangen til fire kryss, sier Moe 
til Byorkesteret og korene Ultima 
Thule og Det norske mannskor 
1995. 

Det er kvelden før Operafesti-

valen begynner og det øves sent. 
Likevel er det liten nervøsitet å 
spore blant sangerne i Ultima 
Thule som prøver kostymer i gar-
deroben.

– Nervøs, nei! Dette har vi gjort 
mange ganger før, sier Lillian 
Storli til iTromsø.

– Vi har vært med på alle ope-
rastykkene som har blitt satt opp 
i byen, sier Sigurd Sparr.

– Nesten alle, korrigerer Dag-
finn Strønstad.

Forvirret
Men alle er ikke like selvsikre.

– Dette er min første gang og 
jeg er totalt forvirret, men det blir 
gøy, sier Jostein Paulsen og ler.

Roald Karlsen, leder i Opera-
foreninga, lover også at det skal 
bli gøy. Festivalens slagord er da 
tross alt «Opera for alle».

– Nå blir det opera over flere 
dager og i hele byen. Det har aldri 
skjedd før, sier han.

Og bredden i tilbudet er det lite 
å si på med alt fra barneopera til 
Verdis «Othello» overført direkte 
fra The Metropolitan i New York.

– Vi har til og med operakro på 
Skarven med operaquiz, sier 
Karlsen med et smil.

Operamiljø
Forestillingen som det øves til i 
Ishavskatedralen, kalles «Opera 
i kirken» og er satt sammen av 
Trond Halstein Moe som også 
synger i flere av stykkene. Med 30 
års fartstid som baryton ved Den 
Norske Opera har han opptrådt 
flere ganger i Tromsø med den nå 
nedlagte Riksoperaen.

– Jeg kjenner jo igjen flere av 
kormedlemmene fra den tiden. 
Det er flott å se at tromsøværin-
gene har tatt skjeen i egen hånd 
og bygd opp et operamiljø her i 
byen, sier han.

Moe har hentet høydepunkt 
fra operaens historie, men det er 

likevel en rød tråd i forestillingen 
hans: De kan alle relateres til kir-
ken.

– Når vi tar dem ut av teateret 
og fremfører dem i kirken hvor 
publikum sitter mer eller mindre 
på scenen og musikken foregår 
overalt rundt dem får stykkene en 
ekstra dimensjon. De får en ny 
mening og en ny handling, 
avslutter Moe før han slenger seg 
ut i sangen igjen.

På vei ut treffer vi på Jostein 
Paulsen igjen.

– Nå er jeg ikke like forvirret 
lengre, sier han med et lurt smil.

«Opera i kirken» kan man få 
med seg i morgen kveld og på lør-
dag i Ishavskatedralen.

Opera for alle, overalt

INNLEVELSE: Det mangler ikke 
på innlevelse når Trond Halstein 
Moe framfører et stykke fra 
operaen «Faust».  
 Foto: Åsgeir Johansen


