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Storan

Operan bygger på Shakespeares komedi En midsommarnattsdröm, en blandning av 
klassisk mytologi och engelsk folklore. Britten och hans livspartner, sångaren Peter 
Pears bearbetade Shakespeares pjäs och skrev operan till nyinvigningen av operahuset 
i Aldeburgh juni 1960. 

Operan börjar med att älvkungaparet Oberon och Titania grälar vilket gör att hela 
Älvriket kommer i uppror. Så kastas vi in i en drömvärld med dansande blommor och 
viskande träd, där en magisk blomsaft, droppad i ögonen, gör att den drabbade blir 
förälskad i den första varelse den ser. Förtrollningarna gör att alla får sina liv omska
kade; två älskande unga par, älvorna och några athenska hantverkare som i skogen 
repeterar en teaterpjäs…

Hänfört förtrollande är också Brittens musik, från den stämningsfulla sömnmusiken 
i operans inledning tills vi hör skogen vakna i hänryckning. Den magiskt sagolika 
uppsättningen kommer till liv av Lynne Hockney som arbetat med uppsättningen i 
Glynde bourne när den senast repriserades 2016 på den berömda engelska festivalen. 
På Malmö Opera har hon tidigare stått för koreografi & rörelseregi till Spelman på 
taket, Sommarnattens leende, La bohème och Jenufa.

EN MIDSOMMAR-
NATTSDRÖM

Den framstående brittiske regissören Peter Halls le-
gendariska uppsättning av Benjamin Brittens En mid-
sommarnattsdröm i Glyndebourne 1981 kommer till 
Malmö Opera.
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Scenografi & kostym  John Bury

Ljus  Paul Pyant
Iscensättning & koreografi  
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