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Komedi på en bro 
                                                               - inspirationsmaterial

Detta inspirationsmaterial är tänkt att användas inför, eller efter, ett besök 
på Operaverkstans föreställning Komedi på en bro. Statistiska undersöknin-
gar visar att vi som publik har lättare att ta till oss en föreställning om vi vet i 
förväg vad den handlar om. När vi vuxna går på opera förbereder vi oss ofta; 
läser på hemsidan eller i ett operalexikon, köper ett program eller kanske 
lyssnar på musiken från en skiva. Skolpubliken har oftast inte den möjligheten, 
utan det är vi vuxna som har möjlighet att förbereda  dem. Detta material är 
tänkt att fungera som inspiration och att ge en inblick i de tankar och idéer 
som ligger till grund för föreställningen.

Välkommen till Operaverkstan

Operaverkstan startades 2002 genom en privat donation och är sedan dess Malmö Operas 
musikdramatiska verkstad som spelar för små barn, stora barn och vuxna barn. Maria 
Sundqvist har varit konstnärlig ledare sedan starten. Operaverkstan är ett laboratorium 
som testar konstformen med allt från experimentell opera till kärleksfulla omtolkningar 
av klassiker med ord, toner, bilder, sång och rytm, där barn och vuxna upptäcker musikens 
alla möjligheter. 
Bland framgångarna de senaste åren kan nämnas en nominering till Yama Awards för Tusen 
och en natt 2015, utnämningen ”sommarens operahändelse” för Det går an i samarbete med 
Läckö Slott 2016 samt att konstnärliga ledaren Maria Sundqvist 2017 förlänades en medalj 
av Hans Majestät Konungen för ”betydande insatser som regissör och librettist”. Utöver 
våra föreställningar har Operaverkstan flera omfattande konstnärliga och pedagogiska 
projekt, både skapande skola-projekt såväl som medhjälp till stora uppsättningar i 
skolmiljö. Även inspirationsmaterial och förberedelsematerial, liksom förbesök i klasserna 
ingår i detta arbete.
Operaverkstan ingår också i flera nätverk, såväl med nordiska grannar som Opera Europa 
och RESEO, ett unikt nätverk för att lära mer om opera, musik och dans.
Ett citat av Carl Jonas Love Almqvist, går som en linje genom allt vi gör.

“De som ej hava kärlek för 
det barnsliga, de hava en 
kall själ och tala fåfängt 
om höga och magnifika 
ting”.
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Skämt och allvar

För att förstå hur vi har det nu, kan det vara viktigt att blicka bakåt lite. Nittonhundratalets 
kalla och varma krig, fredsfördrag, maktstrider, nationers sammanslagningar och 
splitt-ringar, samt hur konstnärer på olika sätt reagerat och speglat detta, utgör grunden 
för vårt samhälle och vår konst idag.Genom ett antal kammaroperor från nittonhundratalet 
undersöker Operaverkstan teman, trender och tendenser.

Komedi på en bro bygger på, ett i det närmaste, folklustspel från 1826: genom förstockade 
vakter fastnar dramats personer en efter en på en bro som utgör en gräns under ett krig. 
Här utspelar sig sedan ett slags svartsjukedrama med happy end. Bohuslav Martinú fann 
pjäsen perfekt när han sökte handling till en radioopera 1935. Byråkrati och antimilitarism 
var angelägna ämnen och som son till en stadsvakt slog det kanske an en sträng med en 
opera som handlar om en gräns som ingen vill ha.

I min uppsättning ger jag misstänksamheten en lite vidare betydelse. I ett sammanhang där 
alla präglas av misstänksamhet och spioneri höjs temperaturen lite och det antimilitära och 
antibyråkratiska tonerna stärks. Handlingen är placerad i slutet av kalla kriget, på en plats 
där nu alla har tröttnat på gränskontrollerna. Det ekar kanske lite från tiden av murens 
fall. Alla karaktärerna har fått låna drag av de klassiska Comediafigurerna  och de tjeckiska 
tongångarna i musiken får sällskap av en  annan tjeckisk stämma, den av Haseks Svejk - 
och kanske lite Kafka.

För man kan inte skämta om man inte kan vara riktigt allvarlig. 
Och man kan inte vara riktigt allvarlig om man inte kan skämta.

Maria Sundqvist, konstnärlig ledare

Komedi på en bro 

Komedi på en bro (i original: Veselohra na moste) är en komisk opera i en akt av Bohuslav 
Martinú. Operan bygger på en pjäs från 1826 av Václav Kliment Klicpera som 1935 förvand-
lades till en radioopera. Sin urpremiär i radio hade den 1937 och operan fick ett varmt 
mottagande för sin fina humor och snabba vändningar. Första scenversionen framfördes 
1948 och efter det har Komedi på en bro spelats på många scener i hela världen. 
 
Martinú återvände ofta till sina rötter inom den tjeckiska folkmusiken i sitt konstnärskap. 
Till detta inspirerades han av expressionism, fransk postimpressionism, nyklassicism, 
samt dåtidens modernism. Han var mycket inspirerad av Debussy och Stravinskij.

I originalet komponerades musiken för en stor orkester, men i Operaverkstans uppsättning 
har Lars Ljungberg arrangerat musiken för fyra musiker; slagverk, klarinett, violin och 
cello. Den svenska översättningen och bearbetningen har Maria Sundqvist gjort.
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Roller

Popelka - sopran, bibliotekarie från byn, bor på östra sidan - Helena Magnusson
Hans - tenor, fiskare och hennes fästman, bor på östra sidan -Sebastian Duran
Bedron - baryton, ölbryggare, bor på västra sidan - Nils Gustén
Eva - alt, Bedrons chef, bor på västra sidan - Maria Sanner
Gränssekreteraren - tenor, bor på östra sidan - Ola Simonsson
Västlig vaktpost - stum roll, statist  - Mattias Thernström Florin
Östlig vaktpost - stum roll, statist  - Markus Thernström Florin

Handling
I vår version utspelar sig operan under kalla kriget. Över en flod går en bro, som delar en 
stad i två delar. Bron bevakas av två vakter som båda uppträder likadant: med en passerse-
del kommer man utan svårigheter upp på bron, men inte därifrån för passersedeln gäller 
inte i den andra änden. Tillbaka kommer man inte heller, eftersom passersedeln endast 
gäller för passage i en riktning.

Bibliotekarien Popelka är spion och på väg hem efter att ha utfört ett hemligt uppdrag. 
När hon fastnar på bron kommer bryggaren Bedron (även han är spion) upp på bron och 
fastnar. De båda misstänker varandra, och försöker på olika sätt avslöja den andre. Bedron 
börjar kurtisera med Popelka samtidigt som båda två försöker kontakta sina vänner. 
Popelka hittar Bedrons dolda mikrofon och kastar den i floden.

Hans, Popelkas pojkvän, är ute och letar efter henne. När han finner henne i armarna på 
Bedron rusar han upp på bron och fastnar. Hans drabbas av den djupaste svartsjuka. Eva, 
Bedrons överordnade, dyker upp för att ta reda på om Bedron har lyckats med sitt 
hemliga uppdrag. Gränssekreteraren ansluter och är helt uppfylld av en märklig gåta.
Alla ber honom om hjälp, men han är helt i sina egna tankar. 

Kalabalik utbryter på bron när ett starkt ljud hörs i högtalarna. Alla gör ett nytt försök att 
komma av från bron. Gränssekreteraren fortsätter grubbla på sin gåta. I högtalarna hörs 
nyheterna där en minister säger att gränsen (och bron) omedelbart ska öppnas. Vakterna 
försvinner och alla blir glada eftersom landet återförenas. Gränssekreteraren får slutligen 
veta svaret på gåtan. 5



Bohuslav Martinů - musik och libretto
Bohuslav Martinú var en tjeckisk kompositör, en av 1900-talets mest inflytelserika och 
produktiva tonsättare. Han komponerade 6 symfonier, 15 operor, 14 baletter och en mängd 
orkesterverk, kammarmusik och både vokal- såväl som instrumentalmusik. 
Martinú föddes 1890 högst upp i kyrkans torn i den lilla staden Policka, på gränsen 
mellan Böhmen och Mähren. Hans pappa arbetade som skomakare och brandvakt i 
kyrktornet och fick därför hyra en liten lägenhet uppe i tornet. Som barn var Bohuslav 
sjuklig och blev därför ofta buren de 193 trappstegen hem. Hans tal var långsamt och hans 
motorik dålig, men som violinist visade han tidigt anlag. 

Sin första konsert höll han som 15-åring och efter det samlade staden ihop pengar för att 
han skulle kunna studera, och Bohuslav flyttade till Prag och musikkonservatoriet. Där 
misslyckades han grundligt, slutförde inte en enda examen och blev till slut utkastad från 
skolan. Istället arbetade han som musiklärare i hemstaden och studerade på egen hand. 
Från och med denna tid komponerade han i stort sett varje dag under resten av sitt liv. Han 
menade själv att han hade drabbats av en förbannelse att komponera.

1923 flyttade han till Paris för att studera komposition. Han engagerade sig mot den väx-
ande militarismen och skrev Komedi på en bro som en pacifistisk opera. Detta uppskattades 
inte av nazisterna som förklarade att han skapade ”entartete Kunst” (degenererad konst). 
När tyskarna närmade sig Paris 1940 flydde han därför med sin fru till USA. Där bodde och 
verkade han som kompositör och lärare fram till 1956 med undantag för en kort period i 
Prag. Han längtade tillbaka till Europa och bosatte sig i Schweiz, där han dog av cancer bara 
några år senare. Hans verk spelas fortfarande på många scener runt om i världen, men ändå 
är han ett relativt okänt namn. 20 år efter sin död kunde hans stoft återföras till Policka och 
begravas inom synhåll från kyrkan där han föddes.
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Tema och Inspiration
Inför varje uppsättning gör det konstnärliga teamet ett omfattande researcharbete. 
Inspirationsbilder, historiska fakta, bildkonst, filmer, böcker m.m. samlas i sökandet 
efter  ett gemensamt förhållningssätt till verket. Mycket av detta material är sådant som kan 
berika operaupplevelsen, och som ur ett rent pedagogiskt perspektiv kan vara en utgångs-
punkt för förberedelse i klassrummet eller föremål för diskussioner efteråt.

Scenografen Paula Sjöblom har låtit sig inspireras av det kalla krigets gränser, broar och 
vaktposteringar. Eftersom hela operan utspelar sig på en och samma bro under ett dygn, 
blir det inte så stora förändringar. I början möts vi av ett murrigt rökfyllt rum, gulaktigt 
som i sista scenen har förvandlats till en badstrand!

Shaun Tan

En inspirationkälla för teamet är Shaun Tans värld. Shaun är en australiensisk författare 
och illustratör som  har gett ut ett tjugotal böcker. Filmatiseringen av hans bok The Lost 
Thing belönades 2011 med en Oscar för bästa animerade kortfilm. Samma år tilldelades han 
också Litteratuspriset till Astrid Lindgrens minne. Mer om honom och hans verk finns att 
finna här: http://www.shauntan.net/
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Commedia dell´arte

Ända sedan Operaverkstan startade har Commedia dell´ arte funnits med som en röd tråd 
genom våra föreställningar. Detta passar bra till opera som är 
en förhöjd och inte realistisk eller naturalistisk scenkonst. 
Commedian uppstod i mitten av 1500-talet och spelades av 
kringresande professionella teatersällskap. 
Varje skådespelare hade i regel lärt in en viss rollfigur som 
senare spelades i hela yrkeslivet. Ursprungskaraktärerna 
bestod av tjänaren Harlekin, den snåle gubben Pantalone, 
skrävlaren Il Capitano, den lärde Il Dottore och den munviga tjänarinnan Colombine. 

Karaktärerna i Komedi på en bro är inspirerade av några Commediakaraktärer:
Popelka - Colombine är smart, retsamt slagfärdig, munter och ofta en pigroll.
Hans – Pierrot är drömmaren, vanligtvis gift med 
Colombine, som har en farlig rival i Harlekin
Bedron – Harlekin är en satiriker, parodiker, som lätt  
slingrar sig ur de mest brydsamma situationer
Eva – Franceschina har sunt förnuft och är trött på dumma karlar
Gränssekreteraren – Il Pedante är den lärde narren 
Vakterna  - Svejk 1 och 2, är övernitiska soldater inspirerade av Hašek

Kalla kriget

Perioden 1947–1991 pågick det kalla kriget mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 
och deras respektive allierade. Det var ett krig som fördes politiskt, ekonomiskt, inom 
idrottsvärlden och i form av militär kapprustning; men utan konventionellt vapenkrig. 
En av konsekvenserna av kriget var att Europa delades i ett öst- och ett västblock. Mellan 
blocken byggdes en stor mur, som hindrade att människor kunde röra sig fritt. 
Vår uppsättning är inspireradav kalla kriget, mellan ett anonymt öst och väst.

Scenen när bron så småningom öppnas är direkt hämtad ur verkligheten. Den 9 november 
1989 höll DDR:s kommunistiska parti presskonferens som leddes av presschefen Günter 
Schabowski. Man planerade att lätta på utresereglerna på sikt, men Schabowski missför-
stod dokumentet fel och sade att beslutet gällde omedelbart. Alla i salen reste sig och tågade 
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mot den förhatliga muren som öppnades och genast började rivas. Ett misstag som förän-
drade världen! Se presskonferensen här.

Filmtips: SVT sände 1996 en dokumentärserie i fyra delar om Kalla kriget. Den finns på 
Youtube. Tysk TV har gjort flera uppmärksammade serier, som visats i svensk TV, t.ex 
Wannsee och Tannbach.  Just nu finns de inte på SVTPlay, men återkommer förhoppnings-
vis.

Boktips: 1947 av Elisabeth Åsbrink handlar om de händelser och mekanismer som ledde 
fram till kalla kriget.

Spioner

Spioneri går ut på att få tag på information som andra inte vill dela med sig av. Information 
är lika med makt. Spionage är en gammal konst, ett yrke vars historia sträcker sig tusentals 
år tillbaka i tiden. Så länge det har funnits hemligheter har det också funnits spioner som 
vill hitta dem. Spioneri kan både finnas mellan länder och inom länder. Mot andra 
länder spionerar man för den nationella säkerheten, man vill lära känna sin fiende. Man 
vill också ta reda på allt om vetenskapliga hemligheter. Industrispionage är riktat mellan 
olika företag. I modern tid har spionage och övervakning av den egna befolkningen blivit 
allt mer vanlig. I Sverige uppmärksammades t.ex. IB-affären i början av 1970-talet. 
I vår uppsättning är Popelka och Bedron spioner, utrustade med hemliga mikrofoner, 
signalsystem och ätbart papper.

Tips! I Malmö ordnas ibland en spionvandring som kallas Det hemliga Malmö. Läs mer här!
Filmtips: Bridge of Spies (Spionernas bro) 2015 av Steven Spielberg. Visades nyligen i SVT och 
handlar om spionutväxlingen 1962 mellan USA och Sovjetunionen på Glienicker Brücke i 
Berlin. De andras liv från 2006, om Stasi och det östtyska övervakningssystemet

Byråkrati

Byråkrati är den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen större 
organisation. En person som ingår i en byråkrati kan kallas byråkrat. I nedsättande 
bemärkelse betyder termen ämbetsmannavälde. Även om alla större organisationer har 
någon form av struktur som kan kallas byråkrati, används termen ofta i nedsättande 
bemärkelse om administrativa apparater som uppfattas som alltför omfattande eller 
ineffektiva.

Parkinsons lag: En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig 
för att utföra den.



Konstnärligt team
Maria Sundqvist - bearbetning och regi  
Maria är konstnärlig ledare, librettist och regissör. Hon har genom 
åren tilldelats en rad fina utmärkelser och priser, t.ex. Prix d´ASSITEJ, 
Svenska Dagbladets Operapris, Kvällspostens Thaliastaty, Region 
Skånes särskilda kulturutmärkelse och H:M. Konungens medalj i 
8:e storleken för betydande insatser som regissör och librettist. Hon 
har regisserat t ex  Tusen och en natt, Trollguld, Karmelitsystrarna, Den 
Tjuvaktiga Skatan, Troll i kulisserna, Faust & Helena m. fl. Hon har skivit 
många libretton, bl. a Blanche & Marie på Norrlandsoperan, samt Det 
går an på Läckö Slottsopera 2016.

Paula Sjöblom - scenografi 
Paula är utbildad scenograf vid State University of New York at Pur-
chase och har sedan dess arbetat  inom teater, opera och film i olika 
sammanhang. Hon har gjort scenografi till bl a Lulu med Wax Factory 
i NY, Hildegurls: Ordo Virtutum på Lincoln Center, Don Giovanni med 
The Bronx Opera Company, The Man with the Flower in his Mouth på 
The Actors Studio och ett flertal operor på Ystadoperan. På Opera-
verkstan/Malmö Opera har hon tidigare gjort scenografi till Variété.  
Som utställningsscenograf på Malmö Museer har några av favorit-
projekten varit Båtlekrummet, Muskler&Motorer och nya Akvariet.

Leif Persson - kostymdesign
Leif har arbetat med kostym och scenografi sedan början av 80-talet 
främst i fria grupper och tillfälliga projekt. Utbildad vid Tillskär-
arakademin i Köpenhamn och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Första 
produktionen på Operaverkstan/Malmö Opera var Prinsessan av 
Cypern 2008, och sedan dess har han gjort scenografi och kostym till  
bl. a Fantasticks, Karmelitsystrarna, Vivaldis Vinter, Min Älskade Pierrot, 
PS. Jag kommer snart hem!, Andrejs längtan, Faust & Helena, Drottningens 
juvelsmycke och senast Var är du Proserpin? Till Trollguld, Tusen och en 
natt och Döden säger nej gjorde han kostym.  
Hemsida: www.leifpersson.se

Johanna Svensson - ljusdesign
Johanna har arbetat som ljustekniker på Malmö Opera sedan 2014, 
främst med den turnerande verksamheten. Hon utbildades inom 
Scenproduktion på Malmö Högskola, och i ljusdesign vid University 
of North Carolina. Hon har gjort flera ljusdesignuppdrag tidigare, 
främst för Lilla Beddinge teater samt i många sammanhang i Halland. 
Tidigare har Johanna gjort ljusdesign till Var är du Proserpin? på 
Operaverkstan/Malmö Opera.

Lars Ljungberg -Musikaliskt arrangemang. Se längre ner.
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I rollerna
Popelka - Helena Magnusson, sopran
Helena har en masterexamen i klassisk sång från Musikhögskolan i Malmö. På Oper-
averkstan/Malmö Opera har Helena tidigare medverkat i Drottningens juvelsmycke, Titanias 
älvteater, Törnrosens teater och Var är du Proserpin?, och på stora scenen har hon medverkat i 
Den lilla  sotarpojken samt Snödrottningen. Helena har också sjungit i flera uppsättningar på 
Skånska Operan, senast i Carmen. Sommaren 2016 var hon med i Det går an på Läckö Slott-
sopera/Operaverkstan. 2017 var hon i Bangladesh och framförde Den stora Vävoperan. 

Eva - Maria Sanner, alt
Maria har solistdiplom  från Kungl. Musikhögskolan samt mastersexamen från Operahög-
skolan i Stockholm. Maria är verksam som opera- och konsertsångerska, med en reper-
toar som sträcker sig från tidig till nutida musik. Under 2018 framträdde hon som Orfeus 
på Confidencen och gjorde också sin debut i Dracula på Kungl. Operan. På Operaverkstan 
gestaltade hon Pluto i Var är du Proserpin? Bland hennes tidigare operaframträdanden finns 
bl.a roller på Drottningholmsteatern, Folkoperan, Norrlandsoperan, Dalhalla, Cape Town 
opera i Sydafrika, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci i Tyskland. Med en gedigen erfaren-
het som konsertsångerska och en omfattande repertoar har Maria framträtt på flertalet av 
Sveriges stora konsertscener och även internationellt. 

Hans - Sebastian Duran, baryton
Sebastian är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Operahögskolan i Stockholm. 
Han har sjungit på Kungliga Operan i Stockholm, Copenhagen Opera Festival, Aldeburgh 
Festival, Oslo Operafestival, Fynske Operan och med Norrköpings Symfoniorkester. 
Här på Malmö Opera har han gjort titelrollen i Don G , Kråkan i Snödrottningen och Vik-
tor i Drottningens Juvelsmycke. I september 2018 vann han 1:a pris i tävlingen Havets Röst 
på Åland, en sångtävling för sångare från Norden och Baltikum. Han har även erhållit en 
mängd stipendier, bl a från Kungliga Musikaliska Akademien.

Bedron - Nils Gustén, bas 
Nils är bas eller en så kallad basso cantante, som examinerades från Operahögskolan i 
Stockholm 2015. Efter sin examen har Nils varit flitigt anlitad på operascener runt om i 
Norden och Europa, tex Köpenhamnsoperan, Stockholmsoperan, Malmö Opera och Opéra 
de Rouen för att nämna några. Han har castats i roller som Leporello (Mozart), Il Turco 
(Rossini), Colline (Puccini), Der Todt (Ullmann), Osmin (Mozart) flera. Även som kon-
sertsångare har Nils gjort ett avtryck i branschen, bland annat i verk som Verdis och Mozarts 
requiem, Haydens Skapelsen, Bachs Matteuspassion och Rossinis Stabat Mater. Till sommaren 
debuterar Nils i titelrollen i Figaros Bröllop på Läckö slott.  
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Gränssekreteraren - Ola Simonsson, tenor
Ola är sångare, filmskapare och skådespelare. Han medverkade redan i Operaverkstans 
första opera Stadsmusikanterna som en Almqvist-liknande figur. Han ingår i musikerkol-
lektivet Six Drummers och har som sådan belönats med en rad priser, inte minst för 
kortfilmen Music for One Apartment and Six Drummers, som bl a fick en guldbagge för bästa 
kortfilm samt ett trettiotal utmärkelser på filmfestivaler runt om i världen. Tillsammans 
med kollegan regisserade han långfilmen Sound of Noise, som delvis spelades in på Malmö 
Opera. Tillsammans med SOJ Scenkonstproduktion har han medverkat i dansperforman-
ces; Smashing och Med feeling för julkänsla. På Operaverkstan/Malmö Opera har Ola dess-
utom medverkat i Törnrosens teater, Nonsens, Tusen och en natt och Drottningens juvelsmycke.

Gränsvakt Väst - Mattias Thernström Florin 

Gränsvakt Öst - Marcus Thernström Florin
Mattias och Marcus är tvillingar som brinner för film och teater. Som filmskapare har de 
skrivit och regisserat kortfilmer som uppmärksammats på filmfestivaler både i Sverige och 
utomlands. Som statister och skådespelare har de stor erfarenhet från film, TV och teater. 
På senare år har de även börjat undersöka scenkonstens former och uttryck. 
På Malmö Opera har de medverkat som statister i Les Misérables, Trollflöjten, Manon, Bohème, 
Parken, Figaros bröllop, Maskeradbalen, Kvartett och Doktor Zjivago.
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Orkester
Kapellmästare/slagverk – Lars Ljungberg
Lars som ursprungligen kommer från Halmstad har medverkat i flera 
uppsättningar på Operaverkstan. Efter Musikhögskolan i Malmö var 
han redan 2003 med som slagverkare i Stadsmusikanterna. Efter det 
har följt bl.a Sälskinnet, Träskoprinsessan, Döden säger nej, Titanias 
älvteater, Svävande damen m.m. Han spelar även i olika jazzsamman-
hang, samt har turnerat med Emil Jensen. Lars arrangerade musiken 
till Var är du Proserpin? i vilken han också var kapellmästare. 

Violin – Hedda Heiskanen
Hedda är född och uppvuxen i Kristinestad, Finland. Hon tog master-
examen i klassisk violin på Musikhögskolan i Malmö år 2005 och har 
sedan dess verkat som frilansmusiker i symfoniorkestrar, som kam-
marmusiker och som solist. En stor nyfikenhet för andra spelsätt och 
uttrycksmöjligheter har lett till att Hedda även spelar i olika band så-
som Tangarte (argentinsk tango) och Heiskanen Kapell (finsk tango), 
samt spelar instrumenten persisk kamanche och dan Nhi (vietname-
sisk fiol). Hon har tidigare medverkat i Tusen och en natt och Var är du, 
Proserpin? på Operaverkstan.

Klarinett - Blagoj Lamnjov
Blagoj är en mångsidig klassisk musiker utbildad i Sverige, USA och 
Makedonien. Sin första turné som musiker gjorde han redan som 
13-åring och sedan dess har han spelat i halva Europa, Kina, Japan, 
USA och Canada.På Malmö Opera har han både spelat i orkestern och 
medverkat i turnéoperorna Don G, Lucrezia Borgia, Madame Butterfly 
och Carmen, och på Operaverkstan har han spelat i Var Är Du Proser-
pin?

Cello - Johanna Hydén Lander
Johanna är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö 2015 och har sedan 
dess spelat med många av landets orkestrar och ensembler, såsom 
Jönköpings Sinfonietta, Musica Vitae, Helsingborgs Symfoni-
orkester, Danmarks Underhållningsorkester, Skånska Operan 
och Nordiska Kammarorkestern. När Johanna som 4-åring var 
på Malmö Opera proklamerade hon att där skulle hon minsann 
jobba! Med Malmö Operaorkester medverkade hon senast i Snö-
drottningen och på Operaverkstan blir det nu ett kärt återseende 
sedan hon medverkade i Förtälj min saga 2014. Johanna älskar att 
röra sig mellan olika genrers och forum, vilket bland annat har 
resulterat i två Sverigeturnéer med hiphop-artisten Ken Ring. 
Hon är cellist i den Malmöbaserade stråkkvartetten Friis-kvartet-
ten och undervisar i cello både på skola och i privat regi.
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Opera är när man sticker kniven i någon  
och det kommer sång istället för blod

Malmö Opera är det tredje största operahuset i Sverige, och ägs av Region Skåne (91%) och 
Malmö Stad (9%). Vårt uppdrag är att göra musikteater i hela dess bredd; opera, operett, 
musikal, konserter, föreläsningar, middagar och många andra evenemang. På Malmö Opera 
arbetar under ett år ca 800 personer, varav ca 280 är fast anställda.

Vid en uppsättning anlitar vi ett konstnärligt team. Den som bestämmer hur sångarna skall 
agera och formar uppsättningen är regissören. Scenografen skapar scenbilden och deko-
ren, kostymerna skapas av kostymdesignern. Ljus designern i samarbete med scenografen 
och regissören bestämmer färger och riktning på ljuset, och påverkar därmed det visuella 
intrycket. Kapellmästaren leder det musikaliska arbetet, dvs arbetet med orkestern och 
sångarna. Vid större uppsättningar är det istället en dirigent som har det uppdraget. När vi 
repeterar använder vi ofta en pianist som kallas för repetitör.

Opera är en akustisk konstform vilket innebär att man normalt inte använder mikrofon. 
Det ställer stora krav på operasångarna att höras över orkestern. Att bli operasångare tar 
ca 8 -10 år – av daglig träning. Sångarna är indelade i olika röst- och rollfack beroende på 
röstläge. Den romantiska hjälten och hjältinnan har ofta det högsta, ljusaste röstläget: tenor 
för mansrösten och sopran för kvinnorösten. Mer handlingskraftiga karaktärer har gärna 
en lägre, mörkare röst: baryton för män och mezzosopran för kvinnor. Den djupaste mans-
rösten, bas, får ofta föreställa mäktiga personer eller skurkar. Motsvarande kvinnoröst, alt, 
används t ex för gamla visa kvinnor, spåkvinnor och liknande. I tidig operatradition stod 
operasångaren mitt på scenen i en fin kostym och sången var nästan det enda som räkna-
des. Nuförtiden ställs stora krav på skådespeleri och trovärdig personteckning. 

Inom Malmö Opera finns många med stor hantverks- och yrkesskicklighet. I dekorverk-
städerna arbetar snickare, smeder, målare, tapetserare och specialeffektsmakare med att 
tillverka kulisserna i full skala. I kostymateljén är det skräddare och färgare som tillverkar 
kostymerna. Förutom de redan nämnda finns det många fler yrken som behövs för att allt 
ska fungera; regiassistenter, sufflörer, rekvisitörer, maskörer, ljustekniker, koreografer, 
inspicienter, producenter, ekonomer, städare, ljudtekniker, podieinspicienter, orkester 
chef, notbibliotekarier, dramaturger, marknadsförare, biljettförsäljare, kormästare och 
många fler. 
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