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Ledaren 
                                                               - inspirationsmaterial

Detta inspirationsmaterial är tänkt att användas inför, eller efter, ett besök på 
Operaverkstans föreställning Ledaren. Statistiska undersökningar visar att vi 
som publik har lättare att ta till oss en föreställning om vi vet i förväg vad den 
handlar om. Naturligtvis kan man avnjuta en föreställning utan någon som 
helst förförståelse, men med lite förkunskaper kan upplevelsen berikas. 
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 inblick i de tankar och idéer som ligger till grund för 
föreställningen.



Välkommen till Operaverkstan och Det stora operaäventyret
Operaverkstan startades 2002 och är Malmö Operas musikdramatiska verkstad som spe-
lar 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. 
Utöver våra föreställningar har Operaverkstan flera omfattande konstnärliga och pedago-
giska projekt, både skapande skola-projekt såväl som medhjälp till stora uppsättningar i 
skolmiljö. Operaverkstan ingår i flera nätverk, såväl med nordiska grannar som Opera Eu-
ropa 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”.

I Det stora operaäventyret våren 2020 ingår en operalektion i klassrummet, föreställningen 
Ledaren samt en guidad visning av Malmö Opera.

Jag låtsas, alltså finns jag
Maria Sundqvist, konstnärlig ledare, skriver så här om säsongen 2019/20.
Masken är teaterns vanligaste symbol. Det brukar vara två stycken, den glada och den leds-
na, som sinnebild för komedin och tragedin. Ofta ser man maskerna ovanför scenkanten, 
målade i taket eller som gipsfigurer på väggarna. På Malmö Opera står den gyllene teater-
musan Thalia och tar emot oss i foajén och visar fram maskerna i sin hand.  
Denna säsong har Operaverkstan temat ”Jag låtsas-alltså finns jag!” med underrubriken 
”Masken visar ditt sanna jag”. Vi har fokuserat på teaterns kärna, att låtsas vara någon an-
nan samt skådespelarens förvandling genom sin ”mask”, synlig eller osynlig. 
I föreställningen Ledaren tycker vi det passar att fördjupa oss lite extra i arbetet med mask, 
eftersom Eugène Ionesco som skrivit pjäsen, önskade en väldigt teatral gestaltning. Han 
tyckte inte om den realistiska teatern utan sa ”teatern finns i känslornas yttersta överdrift, 
den överdrift som upplöser verkligheten.” 
Verket Ledaren, med musik av Germaine Tailleferre, ingår i den serie av kammaroperor 
från 1900-talet, där konstnärer genom sina verk sökt belysa hur samhället och tiden ”blivit 
som det blev”, i detta fall känslan hos de unga i Frankrike åren efter andra världskriget. 
Vem ska man tro på? 

Tänk själv!
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Ola Simonsson som Utroparen i Operaverkstans första uppsättning  

Stadsmusikanterna 2003. På bilden syns även Mikael Ekholm



Operan Ledaren
Ledaren (i original: Le Maître) är en komisk opera i en akt av Germaine Tailleferre.  
Den bygger på en teaterpjäs från 1953 av Eugene Ionesco och komponerades som en kam-
maropera för radio 1959. Första versionen framfördes 1960. 
Pjäsen Ledaren är skriven i efterkrigstidens Paris, där verkligheten tedde sig mer och mer 
absurd för den krigströtta konstnärsgenerationen. Det är vid den här tiden existentialis-
men och absurdismen föds som en rörelse inom teatern, litteraturen och filosofin.
Intrigen är bisarr och symbolisk, och handlingarna i pjäsen är icke-realistiska.
Uppsättningen kommer att präglas av det teatrala med hjälp av ett maskspel. Syftet är både 
att titta på det politiska sammanhanget och den konstnärliga ambitionen.

Roller

Utroparen - basbaryton
Beundrarinnan – sopran
Beundraren - tenor
Den unga kvinnan - sopran
Den unge mannen - tenor
Ledaren - statist

Handlingen
Egentligen är det svårt att beskriva handlingen i Ledaren. På ytan verkar den i absurdistisk 
anda med ett nonsensspråk inte handla om någonting. Men i de bisarra strukturerna, det 
icke-realistiska spelsättet och det komiska i språket döljer sig en djupare mening.

Det är Paris 1959. Alla väntar på Ledarens ankomst. Den ivrige Utroparen beskriver entu-
siastiskt allt som Ledaren gör (utanför scenen) under sitt besök i staden för två beundrare 
och ett ungt kärlekspar. Utroparen är den ende som ser Ledaren och kommenderar därför 
hur beundrarna ska uppföra sig och var de ska placera sig. Kärleksparet som möts för första 
gången vet inte vad den andre heter och verkar aldrig ha träffats, men bestämmer sig  
genast för att gifta sig. Utroparen berättar om hur Ledaren skakar hand med folk, klap-
par små barn på huvudet eller kelar med en igelkotte. Upphetsningen ökar i takt med att 
Ledaren kommer närmare, men också förvirringen över vad som egentligen sker. När 
Ledaren till slut kommer in visar det sig att han saknar huvud! Men det spelar ingen roll för 
han är ändå genial.
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Kostymskisser för några av rollerna och musiker



Teman och Inspiration

Om uppsättningen
Operaverkstans uppsättning har förlagts till Paris 1959. Synen på Tonåringen har inte rik-
tigt slagit igenom i Frankrike, utan man är i en brytningstid. Scenografin och kostymerna 
är inspirerade både av dåtidens mode och estetik och det smått absurda i Jacques Tatis 
filmer. Masker utgör en viktig del i spelet och i scenografin. Maskerna kommer i huvudsak 
att skapas av publiken själv. 

Frankrike efter andra världskriget
Stora delar av Frankrike var ockuperat under andra världskriget, och åren efteråt präglades 
av det Kalla kriget. En omfattande återuppbyggnad pågick för att återställa förstörda städer 
och platser. En ny arkitektur växer fram med Le Corbuiser som en tongivande idégivare. 
Inrikespolitiskt rådde stor instabilitet, med många regeringsskiften och en oförmåga 
att fatta djärva och kontroversiella beslut. Samtidigt ökade kraven på avkolonisering och 
man drogs in i nya krig i de gamla franska kolonierna; Indokina och Algeriet. Frankrikes 
självbild som europeisk, kolonial stormakt kapsejsade och kraven på en stark ledare växte 
fram. 1958 drev Charles de Gaulle igenom en ny författning, och utsågs till Frankrikes 
president.
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Parallellt med att allt det som raserats byggs upp växer en ny arkitektur fram. Till höger Corbusiers Maison la Roche i Paris

Inspiration för scenografin: T.v. skiss för Lagrange’s Maison Arpel i Paris som byggdes inför Tatis film Mon Oncle.  
Till höger Kronprinsen i Malmö från 1964 som har inspirerat till färgen på dekoren.



Modeinfluenser från Frankrike
1950-talet var en tid då klädstilen influerades mycket av designers från Frankrike. Modet 
var inte bara konstnärligt fulländat utan även fantasifullt. Från Paris hämtades inspiration 
till allt från skor och hattar till kostymer och dräkter.
Det var främst två stora designers, Christian Dior och Cristóbal Balenciaga, som förnyade 
modet inför varje ny säsong. Mycket handlade om att ha en modern, vuxen, medveten och 
elegant stil. Coco Chanels “den lilla svarta” som designades och lanserades redan 1926 fick 
ett stort genombrott. Hon menade att det inte längre var intressant att ha några hundratals 
privata klienter, utan ville göra det möjligt att klä tiotusentals vanliga män och kvinnor. 
Det var viktigt för henne att männen skulle känna sig trygga i deras kostymer och kvinnorna 
i deras dräkter. Chaneldräkten var ett världsledande mode långt in på 1960-talet. 

Absurdismen
Absurdismens guldålder var på 1950-talet då världen fortfarande ansågs galen trots att det 
andra världskriget var över. Rötterna fanns i existensialismen med Camus och Sartre som 
förgrundsgestalter. Det absurda dramat föddes i Paris där det fanns en lång tradition av 
konstnärlig och filosofisk radikalism och elitistiska projekt. Pjäserna skulle driva teatern 
till det gränsland som varken är teater eller litteratur, med en chockverkan som skulle un-
derstryka livets meningslöshet. 
Beckett och Ionesco är några av de främsta företrädarna för absurdismen. De ansåg att 
vardagen var absurd eftersom människorna är ensamma och oförmögna att ta kontakt med 
varandra. Absurdismen intresserade sig för dödens oundvikliga närvaro i alla människors 
liv. Det gemensamma för absurdisterna var att tillvaron upplevdes som fientlig mot män-
niskan och ofta mardrömslik. Många absurdistiska pjäser har inte mycket till intrig, utan 
är draman där ingenting verkar hända och i många fall är det också svårt att slå fast tid och 
plats. 
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Modebilder som inspiration för kostymdesignern. Till höger en filmruta från Tatis Playtime

Scenografimodell inför Ledaren



Kejsarens nya kläder
Sagan av HC Andersen har en tydlig sensmoral. Dumhet uppstår om alla i en grupp följer ett 
beslut även om det är tydligt för alla att det faktiskt är fel. Det är först när den lille pojken 
säger att kungen är naken som alla inser att det faktiskt är så. Fram till dess har de varit 
förblindade av vad ledaren och alla andra har sagt. 
Det finns fler lekar på liknande tema. Man kan ju t.ex. leka att “Följa John” eller “Simon 
says” innehåller moment av att någon leder och andra följer. Vi har funderat på relation-
erna mellan barn när det är flera som leker. Många gånger tar något barn på sig ledarrollen 
och bestämmer det de andra ska göra. 

Så är det även i Ledaren; Utroparen kommenderar och styr det de andra ska tycka, tänka och 
göra. De hängivna Beundrarna är som moderna fans eller groupies, som följer sin idol i allt. 
Operaverkstan tolkar sensmoralen i Ledaren så här: Tänk själv! 

 

Funktionell dumhet 
Ett begrepp som Operaverkstan har studerat och inspirerats av inför uppsättningen är 
Funktionell dumhet. Mats Alvesson är professor inom organisation och ledarskap vid Lunds 
Universitet och myntade begreppet 2013. Han vill beskriva vad som händer i en stor organ-
isation, när de anställda inte längre tänker själva utan anpassar sig till de sociala konven-
tioner och regler som gäller på arbetsplatsen. Han menar att funktionell dumhet är särskilt 
tydlig inom inom den offentliga sektorn. Klart läsvärd för alla lärare! 
Lästips:  
Dumhetsparadoxen. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar (2013), som Alverfors 
skrev tillsammans med André Spicer. Hans nya bok heter Extra Allt! (2019)
På UR-play finns en underhållande föreläsning  med Mats Alvesson:
https://urplay.se/program/211921-ur-samtiden-psykologikonferensen-2019-funktionell-dumhet-
dess-fordelar-och-nackdelar 

7Jacques Tati som Monsieur Hulot i Mon Oncle



Upphovspersonerna

Germaine Tailleferre- kompositör
Germaine Tailleferre var en fransk kompositör, född 1892. Hennes 
musik präglas av spontanitet, charm och fräschör. Hon har själv ut-
tryckt det så här: Jag skriver musik för att det roar mig. Det är inte stor 
musik, det vet jag, men den är glad, lätthjärtad och jämförs ibland med 
mästarna från 1700-talet. Och det är jag väldigt stolt för.
Tailleferre utbildade sig mot sin pappas vilja till kompositör i Paris 
och debuterade med sitt första verk 1918. På skolan lärde hon känna 
de övriga medlemmarna i Le six, bl.a. Poulenc och Milhaud. Under 
1920-talet var de en betydande grupp vars mål var att göra upp med 
den förhärskande impressionismen och senromantiken, och istället 
komponerade de i en neoklassistisk stil. De samarbetade bl.a. med den nyskapande Sven-
ska baletten i Paris.
Tailleferre träffade och komponerade tillsammans med Ravel, ett samarbete som avbröts 
tvärt utan förklaring. Istället flyttade hon till Amerika och gifte sig med serietecknaren 
Ralph Barton. Han led av psyskisk ohälsa, så äktenskapet blev olyckligt och snart återvände 
Germaine till Frankrike och komponerade operor och många andra verk. Hon gifte om sig 
med en advokat och fick en dotter. 
Under andra världskriget tvingades de fly, återigen till Amerika. 1946 återvände hon till 
Frankrike och bosatte sig nära Nice. Äktenskapet var i kris och hon levde ensam med sin 
dotter. 1950-talet var en intensiv period av komponerande, med bl.a. ett av hennes mest 
kända verk Harpsonaten. 1955 föddes hennes barnbarn, som hon senare tog hand om och 
uppfostrade. 1959 skrev hon Ledaren.
Under 1960-talet komponerade hon mycket musik både till filmer och TV, men även andra 
verk. Från 70-talets början tog hon mer och mer hand om barnbarnet, och tog därför fast 
jobb som ackompanjatör på en skola. Hon fortsatte att komponera musik fram till sin död 
1982, 89 år gammal. 

  8 Germaine Tailleferre tillsammans med Le Six 1922
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 Eugène Ionesco- libretto
Ionesco räknas till en av 1900-talets stora dramatiker, med ett tret-
tiotal pjäser. Han skrev även dikter, noveller och barnböcker. 
Storhetstiden inträffade under 50- och 60-talen, då hans pjäser spe-
lades runt om i världen. 
Han föddes 1909 i Rumänien med en rumänsk pappa, medan mam-
man hade franskt ursprung. När Ionesco var liten flyttade familjen 
till Paris, men så småningom återvände de till Rumänien där Eugène 
studerade humaniora och utbildade sig till lärare. 1938 fick han ett 
stipendium för att doktorera i Frankrike. Han umgicks i litterära 
kretsar, men någon doktorsavhandling blev det inte. Istället försörjde 
han sig som översättare och korrekturläsare. 
I slutet av 40-talet började han till sina kamraters förvåning skriva excentriska pjäser, som 
inte blev några större framgångar. Pjäserna var inte lika några andra och drog så småning-
om uppmärksamhet till sig från kritiker och teaterfolk. Absurdism och antiteater var 
begrepp som användes för att beskriva hans verk, men egentligen är släktskapet större 
med surrealism och dadaism. Från mitten av 50-talet var han definitivt ett världsnamn och 
sedan dess spelas någon av hans pjäser varje dag på en teater i Paris. 
Hans verk präglas av en själupplevd hopplöshet och en vetskap om att döden tar oss alla 
till slut. Han berättar själv i en intervju om den rädsla som präglade hans barndom under 
första världskriget. Hans utgångspunkt är att den mänskliga tillvaron i grunden är orimlig 
och menar att språket som medel för kommunikation är absurt. Handlingen och dialogen 
i hans skådespel är nonsenspräglade där logikens lagar har upphävts. Bakom den groteska 
komiken finns tragik och ångest.
Hans största framgångar blev Den skalliga primadonnan, Stolarna, Lektionen och Noshörnin-
gen. 1970 valdes han in i Franska akademin och räknas som en stor klassiker. Han avled 
1994 i Paris. 

Konstnärligt team

Maria Sundqvist - bearbetning och regi  
Maria är Operaverkstans konstnärliga ledare, librettist och regissör. 
Hon har genom åren tilldelats en rad fina utmärkelser och priser, t.ex. 
Prix d´ASSITEJ, Svenska Dagbladets Operapris, Kvällspostens Thalia-
staty, Region Skånes särskilda kulturutmärkelse och H:M. Konun-
gens medalj i 8:e storleken för betydande insatser som regissör och 
librettist. Hon har regisserat t ex  Tusen och en natt, Trollguld, Karmel-
itsystrarna, Den Tjuvaktiga Skatan, Troll i kulisserna, Faust & Helena, 
Drottningens juvelsmycke m. fl. Hon har skrivit många libretton, bl. a 
Blanche & Marie på Norrlandsoperan 2014 samt Det går an på Läckö 
Slottsopera 2016.



Leif Persson - scenografi och 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

Emanuel Arvanitis - ljusdesign
Emanuel Arvanitis har sedan 10 år tillbaka arbetat som ljud- och 
ljusdesigner och tog 2010 en kandidatexamen i Scenproduktion vid 
Malmö Högskola. Han är bosatt i Malmö men arbetar över hela landet. 
Pjäserna han arbetat med har spelats runt om i hela Skandinavien,
och även tagits ut för att uppföras på BIBU och Scenkonstbiennalen. 
Skånska teaterbesökare kan ha stött på hans ljud- och ljussättningar 
på framförallt Helsingborgs Stadsteater där han arbetat med bl.a. reg-
issörerna Christian Tomner och Anja Sûsa, och pjäser som Stillheten 
och Vår klass.

Jonas Forssell-Musikaliskt arrangemang
Jonas Forssell, musikaliskt arrangemang, är kompositör och musiker  
som komponerat både flera operor såväl som teatermusik. Han har 
varit konstnärlig chef för både Norrlandsoperan och Den Anden 
Opera (Köpenhamn). Under tre år var han hustonsättare på Malmö 
Opera, och komponerade bl.a. Death and the Maiden och Hemligheter. 
Han har samarbetat med Maria Sundqvist vid flera tillfällen, t.ex. 
skrev de Träskoprinsessan och Operaverkstans första uppsättning 
Stadsmusikanterna tillsammans. Han har arrangerat musiken till flera 
uppsättningar, t.ex. Pierrette & Jacquot, Törnrosens teater, Drottningens 
juvelsmycke och Döden säger nej. 1991 belönades han med Svenska 
Dagbladets Operapris. 2015 doktorerade han vid Operahögskolan i 
Stockholm. 

Sara Ekman - Rörelseinstruktör
Sara är utbildad på Balettakademien i Stockholm. Hon har arbetat 
som dansare i både Köpenhamn och London. I Sverige har hon arbetat 
mycket med Dansstationens Turnékompani i Malmö och bland annat 
synts i föreställningar av Kajsa Giertz, Gunilla Heilborn, Wies Merkx 
och Dorte Olesen. Hon har medverkat på Malmö Stadsteater, bl a i 
Carmen och senast Hans och Greta, och på Helsingborgs stadsteater.På 
Malmö Opera/Operaverkstan har man kunnat se Sara i Träskoprinsses-
san, Den flygande trumman, Tusen och en natt, Faust & Helena, Törnro-
sens teater, Drottningens juvelsmycke och Var är du, Proserpin? Hon arbetade som koreograf 
i Mästersångaren och Snödrottningen, och gjorde med Andrejs längtan sin regidebut. Hon 
driver även tillsammans med Ola Simonsson SOJ Scenkonstproduktion.
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I rollerna
Utroparen - Nils Gustén, bas 
Nils är bas eller en så kallad basso cantante, utbildad på Operahög-
skolan i Stockholm. Nils är 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 med-
verkat i flera av OV:s föreställningar; Döden säger nej, Komedi på en bro 
och Inget får hejda premiären. Förutom Ledaren medverkar också Nils 
i Orfeus i underjorden på stora scenen. 

Beundrarinnan - Negar Zarassi, sopran
Negar Zarassi är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Negar sjunger på en 
mängd konserter och olika evenemang runt om i Sverige, bl.a. med 
gruppen GRACE. Hon har tidigare medverkat i Tusen och en natt 
på OV/Malmö  Opera, men även på Teater Jalada och Helsingborgs 
stadsteater. Hon medverkar ibland i både film och TV. 

Beundraren - Ola Simonsson, tenor
Ola är sångare, filmskapare och skådespelare. Han medverkade 
redan i Operaverkstans första opera Stadsmusikanterna.Han in-
går i musikerkollektivet Six Drummers. Tillsammans med SOJ 
har han medverkat i dansföreställningen Smashing. På OV/Malmö 
Opera har Ola varit med i Törnrosens teater, Nonsens, Tusen och en 
natt, Drottningens juvelsmycke, Komedi på en bro och Inget får hejda 
premiären. 

Den unga flickan - Helena Magnusson, sopran
Helena har en masterexamen i klassisk sång från Musikhögskolan 
i Malmö. På Operaverkstan/Malmö Opera har hon medverkat i 
Drottningens juvelsmycke, Titanias älvteater, Törnrosens teater, Var är 
du Proserpin?, Komedi på en bro och Inget får hejda premiären. På stora 
scenen har hon medverkat i Den lilla  sotarpojken samt Snödrottningen. 
Helena har också sjungit i flera uppsättningar Skånska operan. Hon 
var med i Det går an på Läckö Slottsopera/Operaverkstan och fram-
förde Den stora Vävoperan i Bangladesh.

Den unge mannen- Fabian Düberg, tenor
Fabian Düberg är en skånsk tenor från Landskronas landsbygd som 
just nu går sitt sista år på kandidatutbildningen på Operahögskolan 
i Stockholm. Innan Ledaren har han sjungit roller såsom Remen-
dado i Carmen, Monostatos i Trollflöjten och Basilio i Figaros Bröllop.
Kommen från en skådespelarfamilj föll det sig naturligt att fortsätta 
traditionen, men musikens dragningskraft var alltför stor. Lyckligtvis 
behövde han inte välja mellan de båda, utan kunde finna det absolut 
bästa från båda världar i opera. 11



Orkester
Kapellmästare/piano - Annika Bjelk
Annika är pianist, kapellmästare, repetitör och har medverkat i ett 
stort antal produktioner på Operaverkstan/Malmö Opera, t ex Faust 
& Helena, Cabaret, Flygande trumman, Fantasticks, La traviata, My Fair 
Lady, Svävande Damen och Vår bästa tid är nu. Annika har bl a varit 
kapellmästare för Skånska Operans Figaros bröllop och Tosca. Hon ar-
betar dessutom ofta med sångare som instuderare, coach och ackom-
panjatör. Annika undervisar även på Musikhögskolan i Malmö. 

Violin – Inga Zeppezauer
Inga har spelat i bl a Malmö Symfoniorkester, Musica Vitae, Malmö 
Operaorkester och Det Kongelige Kapel. Hon har varit agerande 
musiker i en mängd uppsättningar på Operaverkstan/Malmö Opera 
och Malmö Stadsteater, bl a som titelrollen i Dollys Beauty Shop, Min 
älskade Pierrot, Drottningens juvelsmycke, Faust & Helena, Ingvar! En 
musikalisk möbelsaga, Cabaret, Don G och i musikalen om Karl Gerhard.

Viola - Allan Jonasson
Som tioåring började han spela fiol på den kommunala kulturskolan 
i Växjö. I Malmö han studera vid Musikhögskolan där han även bytte 
från fiol till altfiol, den lite större fiolen.
Efter fem års studier har hsn hunnit arbeta i flera stora orkestrar så 
som Malmö Opera, Malmö Symfoniorkester, Den Kungliga Operan i 
Köpenhamn och Kungliga Filharmonin i Stockholm.

Cello - Viktor Nordliden
Viktor är utbildad vid musikhögskolorna i Malmö och Leipzig och 
frilansar som orkestermusiker. På Malmö Opera har han spelat i 
operaorkestern och medverkat i turnéoperorna Romeo & Julia, Don 
G och Butterfly, samt i kammaroperorna Gåvan och Faust & Helena på 
Operaverkstan.

Opera och barn - Tips på övningar
Ibland tror vuxna att barn inte tycker om eller kan förstå opera. När 
barnen ser föreställningen lyssnar de på musiken, ser vad som händer 
på scenen och bryr sig mindre om texten. Och förstår ofta exakt, såväl intellektuellt som 
känslomässigt. Men kanske inte alltid det vi vuxna vill eller har tänkt.
Det är därför värt att poängtera att det inte finns något absolut rätt eller fel. Varje barns 
upplevelse är unik och sann i sig. Vid ett samtal om en föreställning är det viktigt att inte 
prata så mycket i termer av bra eller dåligt, utan mer låta barnen beskriva det de såg, 
upplevde och kände. En del kanske bara tycker det är konstigt, andra blir begeistrade, en 
del likgiltiga. Precis som vi vuxna; alla gillar inte opera liksom alla inte älskar fotboll. Men 
liksom fotboll är roligare om man begriper vad offside är, så kan det vara bra med förbere-
delse. Och här kommer några tips på vad man kan göra. 12



Textexempel ur librettot, scen 2

De unga älskande möts.

Den unge mannen
Förlåt, men är det fröken eller fru?

Den unga kvinnan
Förlåt, men jag har nog inte träffat dig förut!

Mannen
Nej, och jag har aldrig träffat dig!

Kvinnan
Ingen av oss vet nå’nting om den andra.

Mannen
Det är bra, vi förenas ju av det, och får en grund av förståelse,   
ett slags trygghet vi kan bygga en framtid, ja, vår gemensamma framtidsdröm på.

Kvinnan
... vet inte det riktigt ...

Hon låtsas vilja gå sin väg.

Mannen
Min vän, åh, det är dig jag älskar!

Kvinnan
Min vän, ja, jag med!

Mannen
Min skatt, vi måste gifta oss nu, jag vill ha dig genast!

Kvinnan
Min skatt, jag vill ha dig nu!

De omfamnar varandra.

Mannen
Min skatt ...

Kvinnan
 ... jag vill ha dig nu!

De går ut. 13



Att arbeta med en roll
1. Studera in texten
De två unga i texten på förrra sidan dyker plötsligt upp på scenen. Deras möte går snabbt.
Dela in klassen två och två. Läs igenom texten i de båda rollerna.
Vad handlar scenen om?

2. Ta reda på mer om karaktärerna
När man studerar in en roll söker man ofta fakta om karaktärerna, finns de på riktigt, vad 
vet man? Om det inte står något kan man hitta på själv. Fundera lite om deras bakgrund, 
hur gamla de är, deras familj, har de något jobb m.m.

3. Placera in i tid
När verkar scenen utspela sig? Är det länge sen, eller nutid? Hur är de klädda?

4. Testa att agera
Hur går de? Hur sitter de? Hur pratar de? Är de nära varandra, långt ifrån? är de blyga för 
varandra? Båda? 

5. Scenen till musik
Pröva att säga replikerna men använd olika sorters musik medan ni gör det. T.ex. hårdrock, 
lugn musik, klassisk musik, pop o.s.v. Hur påverkas vi av musiken?

Instruktion för att tillverka en mask
I scenografin, i de stora fönstren i väggarna, tänker vi hänga upp masker som vi vill att 
eleverna ska göra. De bör ha ett vanligt ansiktes storlek, eller något större. Ni kan sätta i 
gummiband för att barnen ska kunna ha masken på sig, eller välja att avstå. Nedan följer ett 
detaljerat förslag hur ni kan gå till väga. Idén är utvecklad av Lena Miörner, konstpedagog 
vid Falsterbo Konsthall. Tanken är att utgå ifrån material som normalt finns i klassrummer, 
eller åtminstone på skolan. På Malmö Operas hemsida: www.malmoopera.se, finns mallar 
att ladda ner. 
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Förberedelser - Material som behövs:
170g ritpapper i A3-format. (ABA-skol eller annan leverantör av bildmaterial)
Saxar (vassa), limstift, tejp och häftapparat. Låna gärna ihop så det finns flera häftapparater 
till hands.
Vattenfärg, stora och små penslar och gärna svampar. Färgat papper, garn och tunt gum-
miband (till att knyta i masken så man kan bära den).
Plocka gärna fram ytterligare material som finns på skolan t ex silkespapper, kräppapper, 
wellpapp, presentband/snöre, vadd (sådant man stoppar kuddar med), olika sorts band etc.

Gör så här:
1) Välj en ansiktsform.
2) Vänd på papperet så att ansiktet ligger nedåt och papperet uppåt är blankt.
3) Välj en, eller ett par, färger som stämmer överens med den känsla du vill förmedla. 
4) Färglägg hela papperet. Använd en stor pensel eller svampar. Tänk på att inte använda  
 för mycket vatten eftersom färgen måste torka innan det går att arbeta vidare med masken.  
 Om ansiktet ska vara vitt, måla inte.
5) Papperet måste nu torka! Väldigt viktigt!
6) Vänd på papperet.
7) Fundera på hur ansiktet ska se ut. Hur ser ögon och mun ut i känslan du har valt? 
8) Rita dit konturerna av ögon och mun där de små kryssen finns. 
9) Klipp ut längs ansiktsformen. Spara gärna det papper som klipps bort.  
 Kanske behövs det när masken ska dekoreras. Klipp också ut ögon och mun och strecken  
 som markerar näsa men klipp inte bort näsan. 
 Ögon och mun ska vara öppna så det kan komma ljus igenom dem.
10) Klipp i de små strecken i kanterna. 
11) Vänd på papperet igen. Nu har du början på din mask. 
12) Låt flikarna vid maskens kanter överlappa varandra (lägg den ena fliken över den andra).  
 Sätt en liten bit tejp på undersidan och häfta med häftapparat.  Om det inte finns häftappa 
 rat, limma på ena fliken med limstift och tejpa sedan på undersidan. Håll ihop flikarna tills  
 de sitter ordentligt.
13) Dags att dekorera! Ögonfransar och ögonbryn (hur ser ögonbrynen ut i den känsla du valt)?  
 Öron? Hår? Läppar? Tänder? Etc. Måla eller klipp och klistra. Använd limstift, tejp och/ 
 eller häftapparat.
14) Gör små hål, ca 1-1,5 cm från kanten, ungefär i höjd med ögonen. Trä igenom ett ca 40cm  
 långt, tunt, runt gummiband och knyt.  
 Sätt en liten tejpbit på       baksidan över gummibandet för att förstärka. 
15) Tryck ut näsan lite men klipp inte bort. 
16)  Några tips:
 
 Klar!!! Lycka till!!!

När maskerna är klara, skicka till: 
Malmö Opera, Sceningång/Servicecenter. (040-208400)
Ö. Rönneholmsv 20
211 47 Malmö
OBS! Skriv MASKER och KLASS/SKOLA tydligt på paketet. 
Skicka in senast EN VECKA innan operabesöket.



Vad är det som är så speciellt med opera?
Opera är när man sticker kniven i någon och det kommer sång istället för blod. (Karl-Gerhard)
Många säger att opera, det är där de skriker. En pojke i nionde klass uttryckte det som att 
man får tinnitus. Det första många tänker på är just hur man sjunger - skriker - men få har 
egentligen sett en opera live. De har kanske sett en operasångare på TV vid en invigning av 
ett sportevenemang, eller zappat förbi någon konsert. Och då inte tagit del av den helhet-
supplevelse som ett levande operabesök ofta är. 
Opera är en akustisk konstform vilket innebär att man normalt inte använder mikrofon. Att 
utbilda sig till operasångare tar ca 8 -10 år – av daglig träning. Sångarna är indelade i olika 
röstfack och får en roll med utgångspunkt av sitt röstläge. Sopran, mezzo och alt för kvin-
nor, tenor, baryton och bas för män.Förr i tiden stod ofta operasångaren mitt på scenen i en 
vacker kostym och sjöng. Nuförtiden ställs stora krav på skådespeleri och gestaltning. 
Opera är en konstform som omgärdas av myter och förutfattade meningar. Operahistorien 
är full av berättelser om storslagna divor med utpräglade manér. Åtminstone var det så 
förr, och det tål att skojas med. Uttrycket “the opera ain’t over until the fat lady sings” är 
naturligtvis inte tagit ur luften. 16

Några tips:



I grunden handlar det om en unik form av kommunikation där musiken i sig många gånger 
är en lika viktig ingridiens som berättelsen, om inte viktigast ibland. Eller rättare uttryckt, 
musiken väcker känslor och når tankelager på ett sätt som det talade ordet inte kan. Tänk 
efter i hur många sammanhang vi använder musik; glädje, sorg, kärlek och hat m.m.  Med 
musiken i kombination med en god historia, duktiga aktörer och färger i kostymer,  sceno-
grafi och ljus, blir opera ett allkonstverk som i sina bästa stunder ger nya tankar och lär oss 
något om oss själva. Men opera är speciellt, inte minst genom sitt ofta fragmentariska sätt 
att berätta en historia eller att breda ut sig i en lång aria. Professorn i genusvetenskap Tiina 
Rosenberg lär ha uttryckt det så här:
Operakonstens attraktionskraft vilar på dess förmåga att vara för mycket av allting. Befriad från 
allt vad realism och rimlighet heter kan åskådaren hänge sig åt denna konstform som skall avnju-
tas som ett ostron. Den skall sväljas hel eller inte alls.

Malmö Opera
Malmö Opera är det tredje största operahuset i Sverige, och ägs av Region Skåne och Malmö 
Stad. Teatern byggdes 1944 och firar 75-årsjubileum den här säsongen. Salongen är Sveriges 
största teater med max 1511 i publiken. Scenen är på 600 m2 och är därmed en av de största 
i Europa. Vårt uppdrag är att göra musikteater i hela dess bredd; opera, operett, musikal, 
konserter, föreläsningar, middagar och många andra evenemang. Under förra året ordnades 
767 evenemang för drygt 220.000 besökare. 

På Malmö Opera arbetar under ett år ca 800 personer, varav ca 280 är fast anställda. Det 
konstnärliga teamet; regissör, scenograf, kostymdesigner, ljusdesigner, dirigent, koreograf 
m.fl. är de som arbetar fram en produktion. De påbörjar sitt arbete cirka 2 år innan före-
ställningen ska ha premiär. Artisterna anställs genom audition långt innan premiären för att 
ha tid att studera in materialet. Repetitionstiden på teatern är normalt 5-8 veckor.

 
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, orkesterchef, podieinspicien-
ter, orkester, notbibliotekarier, dramaturger, marknadsförare, biljettförsäljare, kormästare 
och många fler. 
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