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Operaverkstan presenterar lite stolt

pierrette & jaquot – en saxoperett

Pierrette & Jacquot är en klassisk komisk operett med missförstånd och förvecklingar av Jaques 
Offenbach–operettensfader.Operettenskrevsochuruppfördes1876ochutspelarsigienakt.
 
Allvar och skämt
Operaverkstan är Malmö Operas avdelning för barn- och ungdomar och spelar sedan 2002 för små 
barn,storabarnochvuxnabarn.AttlaboreraochatttaframnyaverkärenhjärtesakförOperaverk-
stan,menävenattundersökaochåterupptäckastyrkanidegamlamästarnasverk.

Våren2014kommerdetattsprittaavOffenbachsmedryckandemusikpåOperaverkstan.Hantog
avstampisatirenochdrevhejdlöstmedbådekonstochpolitik.Handrevmedhögochlåg,medgam-
malochung–ochinteminstdestoraoperornasomspeladesiParis.Skrattarbästsomskrattaråtsig
själv,somvibrukarsägapåOperaverkstan.Kanskekanmaninteskämta,ommanintesamtidigtkan
vara allvarlig? Och kanske kan man inte vara allvarlig, om man inte samtidigt kan skämta?
 
Varför just Pierrette & Jacquot?
Denhäroperettenärsällanspelad,ochliggerintepåstandardrepertoaren.AnledningenattOpe-
raverkstanskonstnärligaledareMariaSundqviständåvaldejustdenhäroperettenärflera.Delsså
passardeniniOperaverkstanspalettavföreställningarpåtematskämtochallvar.Delsingården
välidenkonstnärligalinjenattundersökaklassiskaverkochvadsomärsåbrameddem.Detsom
slutligenlockadeMariavartematikenmedungdomarpåflykt.Ioriginalversionenfrån1876handlar
denomtvåungasavojarder,personerfråndennumerfranskaregionenSavojen,somflyrtillParisi
orostider,ochtasomhandavenherrevidnamnDurand.Möjlighetenattgöradennahandlingange-
lägen för vår tid var uppenbar, och i samråd med regissören enades man om förlägga handlingen till 
enstadsompåminneromMalmönågotårefterandravärldskriget.
 
Varför en operett?
Operett är en form av musikteater, främst utvecklad ur opéra comique i populär stil med sång och 
taladdialog,oftameddansscenerochstortanlagdafinaler.Denhadesinstorhetstidpå1870-och
1880-talenochmedenandravågibörjanav1900-talet.Efterandravärldskrigetkommusikaleni
ställetattdomineradenlättaremusikteatern.

OperettenuppstodsommusikteaterformiParisimittenav1800-taletochinnehöllburlesker,paro-
dierochsatirer.Denklassiskaoperettenifleraakterkännetecknadesavparodierpåklassiskmyto-
logi,satiröversamtidapolitikochoperaparodiertillenmedryckanderytmiskmusik.

Operettenbärlikhetermedbådeoperaochmusikalochgränsernamellangenrernaärganskaflytan-
de.Operettenharoftakortarespeltidochärvanligtvislättareochavenmerunderhållandekaraktär,
ochansesdärföravmångavaramindre”seriös”änopera.Ienoperettförekommeroftasttaladdialog
i librettot, och de musikaliska inslagen blir mer ”nummer” som fogas samman av dialogen, istället 
förattvaragenomkomponerad.Recitativ,”talsång”,somärmusikalisktackompanjeradförekommer
intesåofta.



Både opera och operett är musik-
teater därman sjungermest i stäl-
let för att tala, och är en akustisk 
konstform, d v s man använder nor-
maltintemikrofon.Musikenharett
egenvärde och används inte bara för 
attkommenterahandlingen.Musik-
teater är bra på att beskriva känslor, 
eftersom musiken hela tiden fung-
erar som undertext. Musiken till
enoperett skrivs avenkompositör.
Texten kallas libretto och skrivs av 
enlibrettist.
 

om malmö opera
MalmöOperaärdettredjestörstaopera husetiSverige,ochägsavRegionSkåne(90%)ochMalmö
Stad(10%).Underettspelårpresenterasettfemtontaluppsättningar,påstorascenen,påturnéoch
påOperaverkstan.Vispelarmusikteateriheladessbredd;opera,operettochmusikaler.Dessutom
anordnaskonserter, föreläsningar,middagar och andra evenemang.MalmöOperahette fram till
1993MalmöStadsteater,ochharsedanstarten1944haftmeränhundraolikaoperettproduktioner
pårepertoaren.MångaharhaftOffenbachsomupphovsman.Sköna Helenahart.ex.spelatsimånga
olikauppsättningar.Härintillfinnsnågrabilderfrånnågraavuppsättningarna.

Det konstnärliga teamet och sångarna
När Operaverkstan/Malmö Opera ska göra en ny uppsättning 
anlitasettkonstnärligtteam.Idettateamingårnormaltregis-
sör, scenograf, kostymdesigner, ljusdesigner och ljuddesig-
ner.Via auditionsanlitas sedansångarnaoch skådespelarna.
Sångarnasolikarösteranvändsförolikarolltyper.Denroman-
tiskahjältenochhjältinnanharoftadethögsta,ljusasteröst-
läget:tenorförmansröstenochsopranförkvinnorösten.Mer
handlingskraftiga karaktärer har gärna en lägre, mörkare röst: 
baryton förmänochmezzosopran förkvinnor.Dendjupaste
mansrösten, bas, får ofta föreställa mäktiga personer eller 
skurkar.Motsvarandekvinnoröst, alt, används tex förgamla
visakvinnor,spåkvinnorochliknande.Idagensutbildningav
operasångare lägger man stor vikt vid agerandet på scenen, inte 
bararentmusikaliskt.

Andra yrkesgrupper
InomMalmöOpera finnsmångamed stor hant-
verks- och yrkesskicklighet. I dekorverkstaden
arbetar snickare, smeder, målare, tapetserare och 
specialeffektsmakaremedatttillverkakulisserna.
I kostymateljén är det skräddare och färgare som
tillverkarkostymerna.Detfinnsmångafleryrken
sombehövsförattalltskafungera;regiassistenter,

Sköna Helena av Offen bach med Ulla Sallert, Malmö 
Stadsteater 1948

Périchole av Offenbach, 
1960 på Malmö Stadsteater



sufflörer, repetitörer, rekvisitörer,maskörer, ljustekniker, koreografer, inspicienter, producenter,
ekonomer, städare, ljudtekniker, podieinspicienter, orkesterchef, notbibliotekarier, dramaturger,
marknadsförare,biljettförsäljare,kormästareochmångafler.PåMalmöOperaarbetarca250fastan-
ställda,menmångaärfrilansare,såpåettårharca800personerlönfrånteatern.

Barn och musikteater 
Iblandtrorvuxnaattbarnintetyckeromellerkanförståoperaelleroperett.Sångensochmusikens
uppgiftärattvisakänslorsomintekommerframmedenbartord.Barnenlyssnarpåmusiken,ser
vadsomhänderpåscenenochbryrsigmindreomtexten.Ochförståroftaexakt,såvälintellektuellt
somkänslomässigt.Mensanningenärattbarnintebryrsigomsorten,ellerkonventionerna.Barn
tar enkelt till sig operett och musikdramatik, därför att det går att förstå en handling eller ett budskap 
medmusikensochdramatikensmedel–manbehöveregentligenintebegripadetintellektuellteller
språkligt.Mendåmåstedetvarabraförstås!
 

Pariserliv av Offenbach med bl a Natalie Hernborg, 2008 på Malmö Opera



personerna
Pierrette och Jacquotärtvåungaälskande,ca20år,somkommitsomflyktingarfrånBrodermark.
Dedöljersittriktigaursprung,Krankrike,förherrDurand,somtoghandomdemvidankomsten.

Herr Durandärenmani50-årsåldern,tredjegenerationeninvandrare.Ogift.HanarbetarpåBy-
rån för utlänningsförvaltning.Hanutsågstillhjälteochfickmedaljisambandmedenolyckshändelse
någraårtidigare.Hanärmycketkorrekt,ochhållerhårtpålagochordning.

Fru MånssonärherrDurandsgranne,ca40år,somäränkaefterenmycketäldreman.Honlängtar
efterkärlekochserherrDurandsomettlämpligtparti.Honömmarförnågrainvandradefamiljer
ochfrågaromDurandkanhjälpatill.

handlingen
PierretteochJacquot,tvåungdomarflyröverhavetochfårhjälpigrannlandetavherrDurand.Du-
randläserisindagbokochberättaromhurhanfickmedaljnärhanräddadelivetpåenkvinna.Han
är en respektabel medborgare som arbetar på Byrån för utlänningsförvaltning. Durand träffar sin
granne,änkefruMånsson.HonförefallerförälskadiDurandochundrarvarförinteDurandärgift,
DeblirovänneromDurandsrigidahållningvidhanteringavflyktingärenden.

Pierrette och Jacquot uppvaktar Durand på hans födelsedag med en nationalromantisk prydnads-
häst,enskgranehäst.DeträffarfruMånssonförförstagången.Durandbjuderindemtillsinfö-
delsedagsfest,eftersomhanvillfiranågotsomrörtvåhjärtan.PierretteochJacquotfunderarpåvad
Durandmenar,ochintygarsinkärlekförvarandra.Deharintesagthelasanningenomsittursprung
förDurand,eftersomdevarochärräddaförattbliutvisade.Debestämmersigförattvisahurvälde
passarinidetnyalandet,ochplanerarattsjungaenfolkvisaochkläsigifolkdräkt.

PierretteförsökerberättaförDurandatthonälskarJacquotochvillgiftasigmedhonom.Durand
missförstårdethelaochtroratthonvillgiftasigmedhonom.Förvirringenökarnärhansamtidigt
pratarmedfruMånssonitelefon.FruMånssontrorattDurandvillgiftasigmedhenne.Allafyra
drömmersigbort,ochtänkerpåhurdeskaönskasinahjärtanskärlekengodnatt.Festenförbereds
ochDurandochfruMånssonhjälpsåtattduka.

Pierretteoch Jacquotdykerupp i folkdräkter.Durandbjuder tillbordsochPierretteoch Jacquot
underhållermedenfolkvisa.Durandberättaratthantänkergiftasig–medPierrette!Pierretteoch
JacquotkollapsarifruMånssonsarmar.Durandhörattnågonhållerpåattdrunknaikanalenoch
rusarutihoppomattkunnagörasjälförsittryktesomhjälte.FruMånssonblirrosenrasande.Hon
förstår att Pierrette och Jacquot har lurat Durand, och anklagar Pierrette för att hon försöker fånga 
DurandframförnäsanpåfruMånsson.NärhonförstårattPierretteinteharnågrasådanaavsikter
vändshennesvredeiställetmotherrDurand.

Jacquot förvissar sig om att Pierrette inte tänker gifta sig med Durand, och ungdomarna bestämmer 
sigförattgesigiväg.DeskriverettavskedsbrevtillDurand,somkommerinheltgenomblöt.Hanär
mycketupprördförattdelurathonom,ochtänkerkastautdem.FruMånssonpåminnerhonomom
hansegenmedaljsomhanfickpåfelaktigagrunder,eftersomhonharlästhansdagbok.Hanerkän-
nerochlåterungdomarnastanna.HanfriartillfruMånsson,somtackarja!HerrDurandberättaratt
denhanräddadevarenhund.

Herr Durand

Fru Månsson

Pierette

Jacquot



musiken
Originalversioneninnehållerendast18minutermusik.DärförbeslutadeJonasForssellsomansvarar
fördenmusikaliskabearbetningenattkompletteramedendelannanmusik.Delsvaldehannågra
partierurentidigoperettavJaquesOffenbach,Ba-Ta-Clan1855.DessutomönskaderegissörenDan
Turdénattfåininslagavtidstypiskmusik.ValetföllpådentyskavokalgruppenComedian Harmonists.

Jaques Offenbach  (1819–1880)
Föddes somJakobLevyEbers iKölnochson till enkantor i en
synagoga.Hanspappalärdehonomtidigtattspelacello,ochvid
fjortonårsålderflyttadehantillParisförattstuderavidmusik-
konservatorietdär.Hantrivdesintemedakademiskastudierutan
lämnadeskolanefterbaraettårochförsörjdesigsedansomcel-
listochdirigent.1844giftehansigmedHérmined’Alcain,ettäk-
tenskapsomvaradelivetutochtillsammansfickdefembarn.

Hanbörjade tidigtkomponeramusik,menhadesvårtatt fåsina
verkuppförda.1855startadehandärförenegenteater,Bouffes-
Parisiens,därhanutveckladesinegen formavmusikteater.Här
speladeskomiskaverk,ochOffenbachintebaratonsatteverken,
utan dirigerade också den blygsamma orkestern.Det blev ome-
delbar succé, och formen som byggde på den komiska operatradi-
tionen och till viss del på medeltida gycklarspel och samtida sam-
hällssatirvannmarklångtutanfördeparisiskagatorna.Operetten
varskapad!

1858produceradehansinförstafullängdsoperettOrfeus i underjor-
den ochmeddenblevhanettrespekteratocherkäntnamn.1864
skrev han Sköna Helena,1866Pariserlivoch1868Perichole och med 
dessa verk blev han även internationellt erkänd, och hans verk 
framfördesiWien,LondonochpåmångaandraställeniEuropa.
Med blandningen av glad, sprittande musik med sköna refränger, 
humor(oftamedsexuellaanspelningar)ochsatirmotdestyrande
var succén total. Offenbach blev franskmedborgare och utsågs
tillRiddareidenFranskaHederslegionen.Därigenomförknip-
padeshanmedNapoleonIIIochnärdennestörtadesisamband
medfransk-preussiskakriget1870,tvingadesOffenbachmedsin
familjattflytillSpanien.

Läget i Paris stabiliserade sig och han kunde återvända, men var 
intelängrelikaframgångsrik.Hansproduktionervarmycketkost-
samma,sådethelaslutadeifinansiellkatastrof.Iställetsöktehan
sigutomlands,tillUSA,EnglandochmångaturnéertillWien,som
övertogryktetsomoperettenshuvudstad.Hanarbetadelängemed
attskrivasinendaopera;Hoffmanns äventyr, men hann aldrig se 
denfärdig.Offenbachdog61årgammalavhjärtinfarkt,framkal-
ladavakutgikt.HanliggerbegravdpåkyrkogårdeniMontmartre
i Paris.



Comedian harmonists
–varentyskvokalgruppsomvarmycketpopulärruntom
i hela Europa åren 1928–1934. Gruppen bestod av fem
sångare och en pianist, och man arbetade mycket med att 
arrangera musiken så att sångstämmorna låg nära varan-
dra.Detskapadeettsounddärmelodinkundeväxlafrån
denenatilldenandrepåettmycketfinurligtochsömlöst
sätt. Repertoaren utgjordes både av folksånger, klas-
siskaverkochförtidenlustigapopuläraschlagers.Tre
avmedlemmarnahadejudisktursprung,ochnärnazisternakomtillmakten1933
blevsituationenbesvärligförgruppenochtillslutförbjödsdeattuppträda.Den25mars1934gavde
enavskedskonsertochavrestesedantillUSA.EfterenradkonserteriAmerikasplittradesgruppen
ochde icke-judiskamedlemmarnaåtervändetillTyskland.Trotsattallamedlemmarnaöverlevde
krigetåterförenadesaldriggruppen.1997gjordesentyskspelfilmomComedianHarmonists,som
senarelågtillgrundförenmusikal.Sångarnaidennamusikalharfortsattsomgruppundernamnet
Berlin Comedian Harmonists och har återskapat mycket av repertoaren och soundet från den ur-
sprungligagruppen.DeärmycketpopuläraidagensTyskland.ÄvenMaxRaabeharflerasångerpå
sinrepertoar.

Varför en saxofonorkester?
I år är det 200 år sedan saxofonensuppfinnareAdolpheSax föddes iDinant i
Belgien.AdolpheSaxvarsontilleninstrumentmakareochblevsjälvenduktig
uppfinnareavmångainstrument.Iettförsökattförbättraklarinettenochföratt
försökaefterliknadenmänskligarösten,komsaxofonentill1842.1846fickhan
patentpåsinuppfinning,ochsaxofonen(isjuolikavarianter)blevsnabbtpopu-
lärinomfrämstmilitärmusiken.1857blevhanlärareisaxofonvidPariskonser-
vatoriet.Saxvarenstorinnovatörochuppfannävenandrablåsinstrumentsom
saxhorn,saxotrombaochsaxtuba.Andra tillverkadebörjadekonkurrera,vilket
leddetillettantalpatentbråksomkostadebådepengarochkraft.Hanblevbank-
rutttvågånger,levdeiytterstamisärundersinasistaårochdogiParis1894,80
årgammal.

Saxofonen
Saxofonen räknas som ett träblåsinstrument trots att den till övervägande delen 
ärgjordavmetall.Dettaeftersommunstycketäravsammatypsomhosklarinetten,somjuärettträ-
blåsinstrument.Deflestamodelleravsaxofonenhardenkarakteristiskasvängenimynningen,men
deallraminstaärvanligtvisraka.Systemetmedklaffarhartvärflöjtensomförebild.Namnetsaxofon
härstammargivetvisfrånAdolphesefternamnochdetgrekiskaordetförljudellerton;phone.

Saxofonkvartetten
Saxofonenuppfannsalltsåförattskapaettinstrumentsomskullebådekunnaspelamjuktsomen
violin,menocksåstarktsomentrumpet.Saxofonkvartettenärträblåsarnassvarpåenstråkkvartett
medensopran,alt,tenorochbarytonsaxofon.Läggermandessutomtillslagverksåharmanenen-
semblemedstoreuttrycksmöjligheterochsomkanlåtasomenhelorkester.

Musiken i den här föreställningen utgörs av många stilarter från oli-
kaepoker;detbjudspåfoxtrot,wienervals,marschochfolkmusik,
ocheftersomjustsaxofonenanvändsflitigtidessagenrer,såkänns
detnaturligtatttautgångspunktidettaformat.



de medverkande

SÅNGARE

Natalie Hernborg  Pierrette
Natalie är sopran, jobbar som frilansande operasångerska och skådespelare.Utbildad iGö-
teborgpåOperaprogrammetvidHögskolanförScenochMusik.Nataliehararbetatpåmånga
operahus i främst Sverige och på Malmö Opera har hon medverkat i La Sonnambula, Pariserliv, 
Karmelitsystrarna och La traviata.
www.nataliehernborg.com

Leif Aruhn Solén  Jacquot
Leifärtenor,utbildadvidKungligaMusikhögskolaniStockholm,samtOberlinCollegeiUSA.
Han har i mer än tio års tid varit en efterfrågad opera- och konsertsångare med ett särskilt fo-
kuspåbarockmusik.Hanskarriärharförthonomtillöver30länderifemvärldsdelar.Menvi
har även sett honom i Karlsson på taket påMalmöOpera,därhanspeladeLillebror.
www.aruhn-solen.com

Johan Hallsten  Durand
JohanärbarytonfrånÖstersundochutbildadvidKungligaMusikhögskolan.Hanhararbetat
påmångaoperahusruntomiSverige.SenastMarcelloiNorrlandsOperanshylladeuppsätt-
ningavBohème.

Miriam Treichl  fru Månsson
Miriamärsopran,utbildadpåKungligaMusikhögskolanochOperahögskolaniStockholm.
Honhargjortrollervidmångaavlandetsoperascener.IMalmöharhontidigaremedverkat
i Dead Man Walking, Karmelitsystrarna och Hemligheter.
www.braathenmanagement.com/artister/miriam-treichl 

ORKESTER

Charlotte H Andersson  sopransaxofon
Stefan Baur  altsaxofon 
Anders Banke  tenorsaxofon
Maret Petersen  barytonsaxofon
Anna-Karin Henrell  slagverk
Ola Denward  tenorsaxofon – alternerande
Jeanette Balland  tenorsaxofon/altsaxofon – alternerande

Charlotte,JeanetteochMaretärmedlemmariCopenhagenSaxophoneQuartet.CSQärenav
Danmarks mest uppmärksammade ensembler inom klassisk kammarmusik. Gruppen bil-
dades1998ochharsedandessturneratöverhelaEuropaochäveniUSA.Förutomklassisk
musik,främstfrånbarocken,spelarmanävenmycketnutidamusik.Andersansessomenav
Danmarks bästa saxofonister, och spelar i många olika band, som Mold, Spring, Anderskov 
AccidentochCopenhagenArtEnsemble.StefankommerocksåfrånDanmark,ärfrilansande
musiker,somfrämstspelarmedTrioZoomsomspelarklassiskrepertoariuppdateradform.
OlaDenwardochAnna-KarinHenrellhartidigaremedverkatifleraavOperaverkstanspro-
duktioner, båda i Varieté och Flygande Trumman, Ola även i Troll i kulisserna och P.S. Jag kommer 
snart hem! 



det konstnärliga teamet

Dan Turdén  regi 
DanTurdén är utbildad skådespelare på Teaterhögskolan i Stockholm 2004–2008. Efter
studiernaarbetadehanpåStockholmsStadsteater.År2006grundadeTurdéndetfriatea-
terkompaniet Kamraternaförvilkethanärordförandeochframföralltvaritregissör.Sedan
2011spelarKamraternaoperapåÅrstaTeater.Hösten2012börjadeTurdénsinmastersut-
bildning i operaregi på Operahögskolan i Stockholm, och med Pierrette & Jacquot gör han sitt 
examensarbete.TurdénharsomförstasvensktagitsigtillfinalenavRingAward,eninter-
nationelltävlingioperaregisomavgörsiGraz,Österrikeimaj2014.Av196tävlandefrån39
ländervaldes3finalister.

Nina Fransson  scenografi och kostym 
NinaFranssonexamineradesfrånDramatiskaInstitutetsscenografiutbildning2008.Malmö-
publikenhartidigaresetthennesscenografierochkostymeriStadsteaternsuppsättningar:
Zlatans leende, Massakerguden, MedealandochscenografintillMåsen.Andrateatrarhonhar
arbetatpåärbl.aDramaten,Riksteatern,RegionteaternBlekingeKronoberg,UppsalaStads-
teaterochKingsHeadTheatreiLondon.PåMalmöOperaskapadehonscenografiochkostym
till turnéversionen av Toscahösten2012,Sommarnattens leende och La traviata2013.

Ilkka Häikö  ljusdesign 
IlkkaHäiköärföddiKemiinorraFinlandpååretsmörkastedag.Hanutbildadesigiljusde-
signochljusteknik1996ochharsedandessjobbatmedljusochteater.PåTeaterSagohuset
iLundharhanhaftmångaolikaroller;ljus,ljud,scenografim.m.Hanharjobbatblamed
VarietéteaternBarbés,TeaterInSite,Obanteatern,InkonstochKB.PåOperaverkstangjorde
IlkkaljusdesigntillPS. Jag kommer snart hem!2012.HanärgrundareiRedEyeSyndicatesom
ärettnätverkförideelltarbetandekreatöreriMalmö.Dessutomspelarhangitarridetpata-
fysiskainstrumentalbandetSalmaGandhiochoipunkbandetRetardRiot.
www.ilkkahaikio.com

Scenografin är utformad som en gammal radioapparat. Förebilden var kanske den här gamla rariteten som återfinns i 
Malmö Operas gömmor?



en scen ur operetten
Durand
Jagmåsteförberedanågotextratillmiddagen.Idagharvinågotmerattfiraänminfödelsedag.

Pierrette
Vadå?

Durand
Jagkännerdetpåmig.Någotsomrörtvåhjärtan...

Fru Månsson
Dåskajagocksågå...förattförberedamig...
(DurandochfruMånssondrarsigmotutgången.Fastnarivarandra.)

Durand(tillfruMånsson)
Numåstejaggåochinhandlamiddagen.Nifårbekantaermedvarandrasålänge.(avsides)Kanske
händernågonolycka!(tillalla)Adjöadjö.(ut)

Pierrette
Vad menade han med det där?

Jacuot
Vetinte...

Pierrette
Vadärdet?Tänkomhanredanförstårochvilllyckönskaoss.

Jacuot
Skulleintetrodet.Sågduintehurmisstänksamhanblevavattseosstillsammans.Åh,jagkaninte
hadetsåhärlängre.Smusslamedattviärettpar.Ljugaomvarjagkommerifrån.

Pierrette
Intejagheller!

Jacuot
Vadhändernärhanförstårattviljugithelatiden?

Pierrette
Hankommerkännasigutnyttjad...Menvadskullevihagjort?

Jacuot
Intevetjag!Hankanskefattarändåochfårossutvisade?HanjobbarpåByrånförutlänningsför-
valtning.OmhanfårvetaattvikommerfrånKranklandkommerhanföljalagenochskickautoss.
Vartarvivägendå?Ochingapengarharviheller.

Pierrette
Slutanu!Viärintedärännu.Komihåg:tvivlainte!



förslag på övningar
Olika sätt att gå
Helagruppenbörjargåkorsochtvärsirummet,utanattröravidvarandra.Barnenuppmanasatt
utnyttjahelarummet,utanattprataochutanattupprepanågramönster.
–Gåmedolikahastighet:
 Geinstruktionerna:0=stopp,1=långsamt,slowmotion,2=normalt,3=snabbt,växlamellandeolika
 ochkollasåattbarnenhängermed.
–Gåmedolikakänslor:ledsen,arg,kär,trött,glad...
–Gåleddavolikakroppsdelar:Barnengårsomomettrepsitterfastiderasnäsaochnågondrari
 repet.Sättfastrepetienannankroppsdel,t.ex.knäet,magen,ryggen,axelnetc.
–Gåmedolikahållning:barnengårmedstorastegocharmarnautsträckta,småstegochhänderna
 utmedkroppen,axlarnauppdragnatillöronen,huvudetpåsnedetc.

Bygga staty
Barnenarbetartvåochtvå.Enärskulptör,denandraärlerklump.Skulptörenformarlerklumpen
såattdenmotsvararskulptörensidé.Skulptörenfårinteprataellervisavadhan/honmenar.Skulp-
törenfårbaravisasittansiktsuttryckförlerklumpennärhan/honärklarmedstatyn.Lerklumpen
imiteraransiktsuttrycketsåbrasommöjligt.
–Statyavnågonsomärkär.Närallaparenärklarastårallastatyernakvar,ochskulptörernagår
 runtsompåvernissage.Parenbyterinbördes.Prövaflerkänslor;arg,rädd,ledsen…
Diskuteraordetkroppsspråkochdessinnebörd.

Olika sätt att få kontakt
Allabarnengårruntirummet.
–Barnenhälsarpåallasomhan/honmötermedsittegetnamnochetthandslag.
–Barnengerdenhan/honmöterenkram
–Barnengerdenhan/honmöterenlättörfil/lavett
NästagångDmöternågonväljerDomhan/honvillhälsamedenhandskakning,enkramelleren
lättlavett.

Röstuppvärmning
Barnenståriring.
–Plockaäpplen–sträckutkroppenisidan
–Åkaslalom–lätt,medel,svår,puckelpist
–Vakuum–andasingenomnäsan,andasutpåtonlöstsrespektivez,släpphakan,låtlungorna
 suga in luften
–Suga/tuggapågodis–tuggatuggummiellerätchokladpåettmmmm
–Hundvalpen–gnylite,valpenfårmat,mammahundvillocksåhamat,hundvalpenledsen
–Bastuban–andasingenomnäsan,blåsuppkindernaochandasutgenomettlitetrunthålpå
 en baston
–Detviskandea:et–andasingenomnäsan,andasut

Skapa rollen
Allabarnendelasinifyragrupper.Varjegrupptilldelasenavrollernaioperetten.
Berättatystförbarnenvilkenrollfigurdeär,samtgenågraegenskaperochenmening,alternativt
delautskriftligt.



Gångsätt
Barnengårruntirummet.Allaexperimenterarförsigsjälvmedettkaraktäristisktgångsättförsinroll-
figur.Eftercaenminutgårbarnentillbakatillsinagrupperförattvisasinagångsättförvarandra.Alla
gruppernabestämmersedantillsammanshurrollfigurernaskagå.Helagruppenlärsigdettagångsätt.

Typisk gest
Däreftergörallabarnensammasakmedentypiskgest.Allaprövarförstenskiltochsedankommer
gruppernaöverensochallaigruppenlärsigdengemensammatypiskagesten.Hjälpgärnatillmed
exempel.

Kroppspose (staty)
Gruppenfåriuppgiftattgöraenstatyavrollfigurensomvisarhurrollfigurensersigsjälv.
Statyernakanmedfördelfotograferas.

Repetition
Allabarnenövarpåattgåochstå(somstatyn)ochpådentypiskagesten.

Använda meningar (repliker) i tal
Allabarnensägermeningarnasomdeblivittilldelade.Allagårrunt.Varjegångmanträffarpåen
”dubbelgångare”såprövarmanattsägameningarnamedettnyttansiktsuttryck.

Presentation
Gruppernavisaruppsinaresultatförvarandra,ochmankanföraendiskussiongemensamtomde
olikarollkaraktärerna.

Att mötas
Barnendelasinitvåradermedansiktetmotvarandrapåtvåsidoravettrum.Radernaavbarnengår
mot varandra och när de korsar varandra mitt på golvet ska de hälsa på den närmaste de möter med 
olikakänslorgenomattendastsäga”Hej”.Upprepasålängedetärkul.

Förslag:Arg,Blyg,Förbannad,Bärpåenrolighemlighet,Kissnödig,Ledsen,Stressad,Vansinnig,
Käretc.

Musikens betydelse för musikdramatiken
Delainbarnenigrupperomfyraivarjegrupp.Utseivarjegruppendirigent,enregissörsamtPier-
retteochJacquot.Textenfrånscenenovanskaläsastillolikamusikbakgrunder.
Dirigenten–gerimpulsertillskådespelarnanärdeskaläsasinameningar.
Regissören–lyssnarpådenförstaversionenochgersedaninstruktionertillskådespelarnahurde
skaläsasintext,känslor,uttryck,hastighet.
PierretteochJacquotläsersinareplikernärdirigentengerimpulsochenligtregissörensanvisningar.
Användsedaniturochordningmusikenfrånsombakgrundtilluppläsningen.Bytuppgifteromnivill.
Hur påverkas vi och uppläsningen av de olika musikstilarna?

Förslag på musik:
Offenbach, Barcarolle ur Hoffmanns äventyr
Offenbach, Can-can ur Orpheus i Underjorden
Comedian Harmonists, Ein freund, ein gute freund



barn på flykt
IprologentillPierrette & Jacquothardebådaungdomarnaflytttilllandetipjäsennågraårinnanden
utspelarsig.Meddagensvokabulärkanmansedemsomensamkommandeflyktingbarn.EnligtFN:
sdefinitionärensamkommandebarnellerungdomar,personerunder18årsomsökerasyliettland
utanatthaföräldrarellerandravårdnadshavaretillgängligaimottagarlandet.

Iallatiderharmaniorostiderförsöktattskyddabarnen.Synenpåhurbarnbästkanskyddasfrån
krigharförändrats.Underförstadelenav1900-taletskickadesdetillplatsersominteberördesav
kriget.Barnenskullefåensånormal tillvarosommöjligt.Menseparationfrånföräldrarharstor
inverkanpåbarn.

UnderandravärldskrigetkommångabarntillSverige.FrånFinlandkomca80000barn,alltfrån
spädbarnpånågramånadertillbarnifjortonårsåldern.FrånEuropakomfrämstjudiskabarn.Från
november 1938 tillkrigsutbrottet genomfördes sk”Kindertransporter”,dåca500barnanlände.
1943flyddemångadanskajudaröversundet.Ochvidkrigsslutetanländedevitabussarnamedca
20000judar.

I våradagarkommermellan3500och4000barnochungdomar tillSverigeperår.Deflestaär
pojkar13–17årsomkommerfrämstfrånIrak,Somalia,AfghanistanochEritrea.Ochdetpågående
inbördeskrigetiSyrienmedförmångaflyktingar,bådebarnochvuxna.

Idagansermanatt familjer så långt sommöjligt skallhållas ihopunderkrigstillstånd.Vuxnahar
förståttviktenavatttalamedbarnomderasupplevelserochrädslor.Attdöda,misshandlaochvåldta
barn och kvinnor har blivit strategier i krig där olika grupper försöker dominera och utplåna varan-
dra.Byar,sjukhus,skolorochvattendragbombasförattförhindradecivilasmöjlighettillöverlev-
nad.Barnblirskottavlorochvärvassombarnsoldateravväpnadetrupper.

Blanddetvärstaettbarnkanråkautförienkrigssituationärattskiljasfrånsinfamiljellerattför-
äldrarskadasellerdör.Förutomallatraumatiskaminnenlöperettbarnutanföräldrarstörreriskatt
bliutnyttjade,utsattaförövergreppellerblitvångsrekryteradesombarnsoldatertillmilitärstyrkor.
Flickorärsärskiltutsattaikrigstider,delöperblamycketstorriskattblisexuelltutnyttjade.Detär
inteovanligtatttruppersompasserarbyarvåldtarflickorochkvinnorellerkidnappardemochhåller
demsomsexslavar.

Medvetenhetenomderiskersomflickorkanutsättasförikriggörattmångaföräldrarförbjudersina
döttrarattrörasigfrittpågatanellerattenslämnahemmet.Dettagerflickornaettvisstskyddmen
hindrar dem även från att gå i skolan och utbilda sig, vilket får konsekvenser för deras livssituation 
ävenefterkriget.

Källa: Unicef, Statens Militärhistoriska Museum och Migrationsverket

 



Boktips:
AnnikaThor:Enöihavet,enbokserie(4böcker)omdenjudiskaflickanStephaniesomkommer
tillSverigesomflyktingbarnienKindertransport

ElisabethÅsbrink:OchiWienervaldstårträdenännukvar

Länktips:
PåYoutubefinnsmångabådelängreochkortaredokumentäreromförflyttningenavjudiskabarn
underandravärldskriget.SökpåKindertransport.www.youtube.com/

UnicefhargjortenfilmombarnpåflyktsomheterMellanlandetsomfinnspåYoutube: 
www.youtube.com/watch?v=EKEF1N1U6tk- 

Finskakrigsbarnharenegenorganisationmedmassoravlänkarochtips.www.finskakrigsbarn.se

URhargjortenserieomensamkommandeflyktingbarnavidag:
www.ur.se/Produkter/164572-Ensamkommande-flyktingbarn-Ali-och-Amin?q=ensamkommande+flyktingbarn

IprojektetHejSverigeförmedlarFriendsisamarbetemedUNHCRensamkommandeflyktingbarnser-
farenheter.Kampanjenvändersigfrämsttillåk8,mendetfinnsmycketatthämtaävenföryngrebarn.
www.hejsverige.nu

PåExposhemsidafinnsförklaringarpåolikabegreppwww.skola.expo.se

Lyssnapåoss!EnrapportombarnsupplevelsersomasylsökandeiSverige2007.
unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/lyssna-pa-oss-2007.pdf

BokenTillSverige-asylsökandebarnvittnaromDublinförordningenskonsekvenserfinnsatt
hämta:   barnetsbastaframst.se/nyheter/57

SEF,SverigesEnsamkommandesFöreningiMalmö,harenegenfacebooksida.
www.facebook.com/SefMalmo

Frågor att fundera kring
 
PåEXPO:shemsidakanmanläsa:
Assimilation och Integration används ofta i liknande sammanhang, men är två helt olika saker. Medan 
integration betyder att man anpassar sig till varandra, och två eller flera grupper försöker respektera varan-
dra i ett samhälle eller i en ny grupp, så betyder assimilation istället att endast en grupp ändrar på sig och 
blir precis som alla andra i det nya samhället eller i den nya gruppen.

+ Herr Durand som arbetar på Byrån för utlänningsförvaltning håller hårt på ordning och regler,  
 medanfruMånssonönskarlagarsompräglasavempati.Vadärför-ochnackdelarnameddeolika
 förhållningssätten?

+VarförförsökerherrDuranddöljaatthaninteärnågonriktighjälte?

+  Hur påverkar herr Durands egen bakgrund som invandrare hans inställning till invandring?

+PierretteochJacquotförsökeripjäsenattanpassasig,integreras,tillskillnadmotattassimileras,
 geuppsinegenkulturochtradition.Hurgördedetochvarför?



pedagogiska infallsvinklar
HurkanmaterialetiPierretteochJacquotanvändasiundervisningen?Nedanfinnsenlistamedförslag
påvilkapunkteriLäroplan11somkananvändas.(StorttacktillIngelaHanssonpåSegevångsskolan) 

2.1 normer och värden
Mål:
•kangöraochuttryckamedvetnaetiskaställningstagandengrundadepåkunskaperommänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
•respekterarandramänniskorsegenvärde,
•taravståndfrånattmänniskorutsättsförförtryckochkränkandebehandling,samtmedverkartill
atthjälpaandramänniskor,
•kanlevasiginiochförståandramänniskorssituationochutvecklarenviljaatthandlaocksåmed
derasbästaförögonen.

3.8 kursplaner i musik
Iårskurs4–6:
•Sång,melodispelochackompanjemangiensembleformiolikagenrer.
•Imitationochimprovisationmedröstochinstrument,rytmerochtoner.
•Musikframföranden.
•Röstensominstrumentförolikavokalauttryck,tillexempelsång,jojkochrap.
•Ackord-ochmelodiinstrument,basochslagverkförmelodi-ochrytmspelellerförackompanje-
mang.
•Musiktillsammansmedbild,textochdans.Hurolikaestetiskauttryckkansamspela.
•Indelningenistråk-,blås-,sträng-,tangent-ochslagverksinstrument.
•Konstmusik,folkmusikochpopulärmusikfrånolikakulturerochderasmusikaliskakaraktärs-
drag.

3.14 kursplaner i religionskunskap
Iårskurs4–6:
Etik
•Någraetiskabegrepp,tillexempelrättochorätt,jämlikhetochsolidaritet.
•Vardagligamoraliskafrågorsomrörflickorsochpojkarsidentiteterochroller,jämställdhet,sexu-
alitet,sexuellläggningsamtutanförskapochkränkning.
•Frågoromvadettbralivkanvaraochvaddetkaninnebäraattgöragott.

3.15 samhällskunskap 
Iårskurs4–6
Individerochgemenskaper
•Socialaskyddsnätförbarniolikalivssituationer,iskolanochisamhället. 
Rättigheterochrättsskipning
•Demänskligarättigheterna,derasinnebördochbetydelse,inklusivebarnetsrättigheter
ienlighetmedbarnkonventionen.



fakta om föreställningen
Pierrette & Jacquot
uruppförande13Oktober1876påBouffes-Parisiens,SalleChoiseul,Paris
premiär8mars2014,spelastill5april2014
spelpats  Verkstan, Malmö Opera
längdca50min
musik JacquesOffenbach,samtmusikfrån”ComedianHarmonists”repertoar
librettoJulesNoriacochPhilippeGille
musikalisk bearbetning  Jonas Forssell
svensk dialog och dramaturgisk bearbetning  Dan Turdén 
–efterenöversättningavVanjaHamidiIsacson
svenska sångtexter  Dan Turdén och Jonas Forssell
scenografi & kostym  Nina Fransson
rörelseinstruktörSaraEkman
ljusIlkkaHäikiö
regi  Dan Turdén

i rollerna
pierrette  Natalie Hernborg
Jacquot  Leif Aruhn Solén
Herr Durand  Johan Hallsten
fru månsson  Miriam Treichl 
 
orkesTer
sopransaxofon  Charlotte H Andersson
altsaxofon  Stefan Baur 
Tenorsaxofon  Anders Banke
Barytonsaxofon  Maret Petersen
slagverkAnna-KarinHenrell
TenorsaxofonOlaDenward–alternerande
Tenorsaxofon/altsaxofon  JeanetteBalland–alternerande



www.malmoopera.se


