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Operauka byr på
opera i mange va-
rianter både for
store og små ei hel
uke til ende.

Det starter med barokkaften i mor-
gen, og slutter neste torsdag med
Giuseppe Verdis udødelige La
Traviata. Mellom disse to arrange-
menter blir det operakafe på Skar-
ven, det blir pop-up opera på Bar-
dus, det blir «joikeopera», barneo-
pera med dans, operabarnetime og
vakker musikk, dans og drama om
formiddagen i Kulturhuset.

– Ikke bare opera i tradisjonell
forstand, men i mange varianter,
sier Sølvi Aasvik Arntzen. Hun er
i ferd med å få på plass de første

brikkene til åpningsforestillingen
«Barokkaften» med verker av ba-
rokkens fremste komponister
framført av et barokkensemble
spesielt for denne kvelden. ført to
kantater av Händel og to italienske
kantater, før selve hovedverket,
Georg Philipp Telemans store Ino
fra 1765. Et verk full av dramatikk,
slik man finner i operaene.

Ordføreren åpner
Tromsøs egen Wenche Maria Jen-
toft (sopran) er solist, men får med
seg dyktige musikere som holder
til her nord, som også vil spille på
fioliner med tarmstrenger.

Wenche Maria Jentoft er ut-
dannet ved Høgskolen i Tromsø
og Staatliche Hochschule für
Musik i Trossing. Hun er også
dirigent og lærer ved kultursko-
len i Tromsø og dirigerer Trom-
sø kammerkor.

Musikerne, som framfører mu-
sikk med instrumenter man brukte
på den tiden, er Inga Oudenstad og
Hanne Sofie Akselsen, travers,

Alexander Pilchen og Berit Fon-
nes som spille fiolin med tarm-
strenger, Lene Larsen, bratsj,
Georgy Ildeyk, cello og Corinna
Stamn, cembalo.

Ordfører Jens Johan Hjort
åpner Operauke, kanskje med
en selvskreven arie.

Etter forestillingen kan man gå
til Skarven der blant annet lands-
delens egne Tor Inge Falck, tenor
og Lilly Jørstad, mezzosopran og
Nicolai A. Karlsen ved pianoet, gir
oss noen fantastiske arier og toner
fra kjente operaverker.

Dagen etter er det elevene ved
Kongsbakken, musikk, dans og
drama, som inviterer til gratis fore-
stilling i foajeen på Kulturhuset.
Her er det bare å nyte framtidens
musikk, sangere og dansere i ak-
sjon.

Operalunsj
Om ettermiddagen inviterer Kul-
turskolen til barneopera/dans med
fraføring av Keiseren og natterga-
len. Der kommer man inn gratis.

Om kvelden er det Ande Somby
som debuterer med Jouiganmono-
loger på Lillescenen i Kulturhuset.

Operalunsjkonsert er det fre-
dag i Kulturhuset (gratis) og om
ettermiddagen er det Pop-up
opera på Bardus, der tre fantas-
tiske operadamer dukker opp.
Gratis adgang også der.

Lørdag er det gratis operabarne-
time i Teaterkafeen om ettermid-
dagen, og om kvelden den store
Operagallaen på Hålogaland Tea-
ter med det beste landsdelen kan
by på: Hamida Kristoffersen, Lilly
Jørstad, Anne-Lise solleid, Carlo
Allemano, Tromsø byorkester,
kammerkoret/operakoret Ultima
Thule og Tromsø kammerkor. 316
plasser er det i salen.

Søndag er det reprise på bar-
neoperaen Keiseren og Natter-
galen på kulturskolen, før ope-
rauka avsluttes neste onsdag og
torsdag med La Traviata av
Nordnorsk Opera og symfonior-
kester.

BAROKKAFTEN: Onsdag starter operauka i Tromsø med  barokkaften. Wenche Maria Jentoft(bak til høyre) er solist. froan henne fiolinist Berit Fonnes, bak til venstre fiolinist Alexander Pil-
chen, foran han står Sølvi Aasvik Arntzen og foran prosjektleder på Hålogaland Teater Vegard  Krane. Foto: Bjørn H. Larssen

KOMMER: Mezzosopranen Lilly Jør-
stad kommer til Operagallaen på
Hålogaland Teater lørdag.

Det er en måned igjen til Barent-
sjazz, og nå er programmet for
åpningsdagen 21. november
klart. Åpningskonserten på Ver-
densteatret Kino er et samarbeid
med Nordnorsk Opera og Sym-
foniorkester, og er et bestillings-
verk. – Det blir moderne, klassisk
musikk i møte med blackjazz når
Jørgen Munkeby fra Shining (bil-

det) har skrevet og komponert
for Tromsø Kammerorkester.
Dette verket ble bestilt før Shi-
ning fikk sitt store gjennom-
brudd, og det har ikke vært mu-
lighet å få det klemt inn i tidspla-
nen til Munkeby før nå, forteller
Catharina Roos Bilsbak, pro-
gramsjef i NOSO. Shining var sist
i Tromsø under årets Buktafesti-

val, og Barentsjazzsjef Frode Lar-
sen håper byens rockere kjenner
sin besøkstid. – Dette er et  spen-
nende samarbeid og det er utro-
lig kult at vi har fått det til. Det blir
mørkt og mye motstand i det,
men bør ha noe i seg både for
Shiningfans og de som setter pris
på Kammerorkesteret. Dette blir
mektige greier, sier Larsen. 

Tromsø Kammerorkester vil i til-
legg spille stykker fra Lutosawski
og Penderecki, før sveitsiske Erika
Stucky tar over scenen med sitt
sære jodlejazz univers. Kvelden
rundes av med konsert med be-
atboxer Tobias Hug i kaféen. –
Det blir en veldig fin åpning på
festivalen med litt av hvert, sier
Larsen.

Blackjazz, beatboxing og sveitsisk jodlejazz – Klart for Barentsjazz!

Operafesten i Tromsø inkluderer alt fra
POP-UP TIL JOIKEOPERA
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