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UNG OPERA: Mali Ryeng Gove (14) imponerte som solist
foran koret Treklang i framføring av en sang fra «Keiseren
og nattergalen», en opera for barn som neste år settes opp i
fullt format på Kulturskolen i Tromsø.

Opera er ikke bare
for voksne. I går ble
Operadagan i Trom-
sø åpnet med barn
og ungdom på sce-
nen i aulaen på Kul-
turskolen.

– Det er naturlig å starte her hvor
grunnlaget for operaaktiviteten i
Tromsø er skapt gjennom 30 år.
Og her hvor talentene og framti-
das utøvere finnes, sa lederen for
Operaforeninga, Roald Karlsen.

Mali Ryeng Gove (14) heter
et av talentene. Hun sto i går på
scenen som solist da koret Tre-

klang framførte utdrag fra en
opera laget spesielt for barn,
Keiseren og nattergalen.

– Operaen skal settes opp i fullt
format til Kulturskolens 45-årsju-
bileum neste år. Da blir musikken
framført av Kulturskolens kam-
merorkester, forteller Wenche
Maria Jentoft, dirigent for de tre
barne- og ungdomskorene på
Kulturskolen.

Hun opplyser at sang er i vin-
den blant de unge i Tromsø for
tida. Korene får stadig nye

stemmer og det er venteliste for
individuelle sangtimer på Kul-
turskolen. 

Jentoft tror hyppig samarbeid
med NOSO, TOF Janitsjar og an-
dre har bidratt til den økte interes-
sen.

– Det blir jo straks artigere å
være med, når man har mer enn
den ukentlige øvelsen å se fram
til.

På konsertprogrammet i går sto
også en liten hitparade fra musi-
kalene Grease og Jesus Christ Su-

perstar. Kulturskolens dansere
rundet det hele av med et utdrag
fra balletten Tornerose.

Den får man se i sin helhet på
Kulturhuset i desember.

Operadagan fortsetter med
en rekke konserter og arrange-
ment gjennom helga. Program-
met finner du på nettsidene til
Operaforeninga i Tromsø.

Ung opera-åpning
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