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Operaverkstan spelar musikteater för små barn, 
stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö Operas 
labora to rium. Vi vill förbrylla och  beröra när vi 
utforskar musikdramatikens magi. Här disku-
teras, avnjuts och ifrågasätts opera.



p Påhittighetens palats. 
Sedan starten 2002 har 
Operaverkstan tagit 
barnslighet och påhittig-
het på största allvar. 
Vi spelar på vår fasta scen 
i Malmö, Verkstan, och på 
turné i  regionen. 
Vi vill att alla barn och 
ungdomar ska få möjlig-
het att uppleva opera.
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E
En elektrikal? En fantasyopera? 
Ett av Operaverkstans mål är att låta 
helt nya verk ta plats på scen. 
Vi undersöker konstformen och  arbetar 
med  nyskrivna verk. 
Tänk på alla äventyr som ännu inte har 
berättats och på alla nya sätt man kan 
berätta dem på.
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s 08-09:

Andra perspektiv. Barn och ungdomar står 
ofta på vår scen tillsammans med profes-
sionella  artister. Eller är med i  arbetet bak-
om en  uppsättning. Vi får nya  perspektiv. 
Och ingen uppsättning blir den andra lik.

Rigoletto. Rucklarens väg. Rosenkavaljeren. 
Klassiker är inte klassiker för intet. Operaverk-
stans andra mål är att sätta upp och undersöka 
tidlösa verk. Vad finns gömt i de äldre kompo-
sitionerna? Hur kan man vrida och vända på en 
redan omtyckt opera?





v
s 12-13:

Vi gillar samarbeten.
Operaverkstan har ett nationellt 
och internationellt kontaktnät. 
Vi samarbetar med andra teatrar, 
institutioner, frigrupper och skolor. 
Är du lärare kan du anmäla dig 
som  skolombud hos oss och få 
reda på allt som rör dig och dina 
elever. Först av alla. 

> Skolombud@malmoopera.se



Es 14-15:

Entré. Applåd! Sorti.
Hur kan lärare förbereda sig själva och  eleverna 
inför ett operabesök? Operaverkstan kan vara 
er kulturpedagogiska och konstnärliga  resurs. 
Vi har flera hjälpmedel att dela med oss av, 
 lärarfortbildningar är ett exempel. Vi gör även 
skolbesök. Ni kanske behöver låna med er en 
opera sångare till skolan?





Röda trådar och  temakvällar. 
En föreläsning, en impro visa -
tions opera,  eller kanske 
en sing-along? 
Operaverkstan anordnar 
 temakvällar för alla intresse-
rade. Inför en  föreställning 
gör vi research som vi  delar med 
oss av.  I samtal med er, 
 kära  publik, vill vi inspirera 
och själva bli  inspirerade. 
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Kan barn verkligen förstå opera? Absolut. 
 Vuxna kan ha  förutfattade meningar om 
 opera, men barn har sällan fördomar. 
I konstupplevelsen finns  inga rätt eller fel, 
varje barns tolkning är unik. Ibland kan 
det vara lättare att förstå opera än det talade 
ordet. Musikens språk är universellt.
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Succé eller skandal? Provpubliken tycker till. 
Operaverkstan bjuder in skolklasser som får 
 titta på repetitionerna av en föreställning. 
Utan någon som tittar vet vi ju inte om en före-
ställning fungerar eller inte. Och vi är glada att 
ha galaxens nyfiknaste publik till hjälp inför 
en premiär. 

> Anmäl dig och din klass på: info@malmoopera.se
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Titta bakom kulisserna – ett studiebesök. 
Vi delar med oss av vårt arbete bakom scen. 
Här får man vara med och skapa en föreställning 
från början till slut: bestämma vad operasång-
arna ska sjunga, prata med teknikerna, prova 
peruker, masker och kläder. Bakom ridån, där 
operan blir till.
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All  publik bor inte 
i  Malmö. Såklart. 
Och även om Operaverk-
stan har en egen scen vid 
Malmö Opera så är det 
inte vår enda spelplats. 
För att nå så många som 
möjligt har vi en omfat-
tande turnéverksamhet 
i hela Skåne. Ibland ger 
sig  Operaverkstan även 
ut i andra galaxer.

A



Nu då? Nu klurar vi vidare på nya idéer och 
gamla klassiker. Hittar nya infallsvinklar. Siktar 
högt mot förståndet och djupt mot hjärtat. 
Utforskar och utvecklar operakonsten, i dialog 
och samklang med vår publik. 
Det är det roligaste vi vet.

s 30-31:
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Vad är Operaverkstan?

1. Malmö Operas scen för barn och unga.

2. Ett päron.

3. En livförsäkring.

s 32-33:

 Svar:  
1. Nej vi spelar inte för barn. Vi spelar för människor. Punkt.

2. Nej för vi har större yttermått än innermått, som trädet som 
 göms i kärnan. Vi har inget skal.

3. Ja, för vi skrattar åt det  mesta, men bäst åt oss  själva. 
 Och ett gott skratt förlänger livet.



Maria Sundqvist
Konstnärlig ledare, regissör och librettist

Lars Fembro
Kulturpedagog och skådespelare

lars.fembro@malmoopera.se

David Johansson
Producent för Operaverkstan

david.johansson@malmoopera.se

Carolina Lindau
Projektledare Marknad

carolina.lindau@malmoopera.se

Operaverkstan
www.malmoopera.se

Mitt i Malmö ligger Malmö Opera – en funkisbyggnad som härbärgerar en av Europas största 
scener och en salong med nästan 1 500 platser. Det finns också en mindre scen, Verkstan, med 
ett hundratal platser. Här spelas klassisk och modern opera, musikaler, barnföreställningar, 
 balett- och dansföreställningar, gästspel och konserter. Teatern engagerar artister från hela 
 världen och sätter upp produktioner av hög internationell klass.
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