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Her er den glade
gjengen som invite-
rer oss alle til Tromsø
første operafestival.

Nesten alt som finnes av sangere,
dansere og musikere i Tromsø, har
slått seg sammen i et en ukelang
operafest som kulminerer med en
av de beste og mest berømte opera-
ene som er skrevet, La Traviata.

Og i løpet av de sju dagene denne
operafesten varer, vil vi blant an-
net få møte Hamida Kristoffersen,
finalisten i Dronning Sonjas inter-
nasjonale sangkonkurranse. Lilly
Jørstad blir hentet fra operaen i St.
Petersburg- og i hovedrollen i de to
framføringene av La Traviata er en-

gasjert en av landets aller fremste
sopraner Birgith Christensen. Og
selvsagt vil byen egne Anne-Lise
Sollied Allemano sammen med sin
mann Carlo, delta under festuka. 

Operagalla
Paret skal delta under operagallaen
på Hålogaland Teater 26. oktober.
sammen med både Lilly Jørstad og
Hamida Kristoffersen. Og får før-
steklasses følge av Tromsø Byor-
kester og korene Ultima Thule og
Tromsø Kammerkor- samlet vel 70
korister. De mest kjente tonene fra
operaene “Aida”, “Tannhaüser” og
Lohengrin”.

– Gled dere, sier Ivar Solberg
som dirigerer korene.

Og lederen i Tromsø Byorkester,
Eva Hirsti er stolt over at orkesteret
er blitt valgt til å stå for musikken
under denne gallaframføringen.

Så sett av lørdag 26. oktober, det
blir rift om billettene- garantert!, er

det rådet vi får og gir videre.
Når musikk av både Vivaldi og

Wanger er blitt valgt til denne gal-
laen skyldes det markeringen av
200 års jubileet før fødselen til de to
komponistene.

Spennende program
Operaforeningen i Tromsø presen-
terte programmet sammen med
sine medarrangører i går.

Det blir altså full operaforestil-
ling, det blir operajoik- for før-
ste gang i Tromsø  framført og
komponert av Ande Somby. Ju-
oiganmonologat har han som tit-
tel på sin forestilling på Lillesce-
nen i kulturhuset.

Men også de yngste skal få delta.
Det blir både operabarnetime (26.
oktober), barneopera/dans i Kul-
turskolen (18. oktober), og elevene
ved Kongsbakken videregående
skole inviterer til musikk, dans og
drama i foajeen på Kulturhuset.

Festivalen starter på Teaterkafe-
en der Wenche Maria Jentoft med
orkester inviterer til barokkaften
med 8 musikere som skal spille ver-
ker av Teleman og Händel. Seinere
på kvelden blir det operakro på

Skarven. Bardus inviterer til pop-
up opera som fortsetter på Ver-
densteateret. Der lover man også en
operafilm. Verdensteatret lover å
sette opp en operafilm.

Inviterer til Tromsøs første

OPERAFESTIVAL

FESTSTEMT: Roald Karlsen daglig leder i operaforeningen, foran resten av samarbeidspartnere i Operadagan. Foto: Andreas Høyer.

BEGEISTRET: Roald Karlsen i Operaforeningen i Tromsø popper over av
begeistring for oppslutningen om Operafestivalen.

Høstprogrammet til Kurant visningsrom er klart. 
14. september er det Realigned Art på Kurant Zip
Group med musikk og dikt av Arkady Kots. 9. okto-
ber er det utstilling med studenter fra kunstakade-
miet i Tromsø. 18.-27. oktober, No sex, no face, no
nose. 9. november, Ekaterina Sharova og Tanja
Thorjussen med filmer av unge russiske artister.
22. november til1. desember er det Grey Gorges
Cast no shadows. 13.-15. Desember DSNY med
Sörine Anderson and Vanessa Albury. 

Høstprogrammet på Kurant
Sommeren 2013 går Per Georg Kristiansen over i
pensjonistenes rekker etter 38 år i Forsvarets Mu-
sikkorps Nord-Norge. Det markeres i kveld med
konsert på Verdensteatret i Tromsø. Vi gir ordet til
presseskrivet: «På programmet står to av Kristian-
sens favorittverk fra blåselitteraturen, Mozarts Gran
Partita og Dvoraks Serenade i D-moll. Verkene er to
av de mest sentrale i blåselitteraturen og var i sin tid
ofte betraktet som «lettere» musikk i tilknytning til
høytidelige anledninger, gjerne utendørs». 

Hylles på Verdensteatret
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