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Søholm Operas Støtteforening har placeret sig i det musikalske landskab som skaber af 

innova9ve, lærerige og inspirerende musikoplevelser af høj kvalitet. Vi mener, at alle a@roge af Danmark 

fortjener kulturoplevelser af højeste kvalitet og 9l overkommelig billetpris.

C
openhagen Opera Fes9val har inviteret Søholm Operas StøEeforening 9l at præsentere fores9llingen 

“Opera” - The Opera! den 16. august 2023 på Den Røde Plads på Nørrebro i et samarbejde 

med Ensemble Storstrøm. Se venligst vedhæMede LeEer Of Intent fra Chefproducent Rikke Frisk. 

Vores fores9lling er et musikalsk, sa9risk komediedrama i Juke Box s9l, hvor kendte og elskede musiknumre (i 

deEe 9lfælde opera) sæEes ind i en helt ny sammenhæng, et nyt drama. Kendte eksempler på The Juke Box 

Musical er bl.a. Moulin Rouge, Mamma Mia! og John Gays Beggar’s Opera fra 1728, som var den allerførste. 

V ores fortælling og projekt: 
Opera er ikke kun dét, vi ser på scenen. Gruppen af karakterer og personligheder, der sammen bygger og 

skaber de sceniske verdener, vi kender og elsker, indeholder 9lsammen ligeså meget drama og ligeså mange 

intriger, som enhver velkendt operahandling! “Opera” - The Opera! byder velkommen 9l operaverdenens 

BACKSTAGE! Denne helt nye Juke Box Opera vil med humor, intriger og melodrama fortælle alle 

bagsceneverdenens hemmeligheder - hvad der sker FØR tæppet går op… 

I
 2020 skabte vi vores første Juke Box 

opera: Krona Vaskeriet - Soap Opera in a 

Time of Corona. En kæmpe succes anmeldt i 

bl.a. magasinerne ’Opera’ og ‘Orpheus’. 

Genren imødekommer det brede 

publikums behov for det velkendte 

(operahits) og ?lfredss?ller sam?digt 

ønsket om nyskabelse (den nye, unikke 

historie). Vores publikummer, unge 

som gamle, så i 2020 en moderne 

historie, om moderne mennesker, og 

hørte musik af Mozart, Offenbach, 

Leoncavallo og BriMen m.fl.
Herover: Krona Vaskeriet i 2020 med bl.a. David Kempster



G arvede professionelle og unge talenter 
Som al9d inkluderer vi nogle af Danmarks og Europas bedste sangere og musikere, bl.a. David 

Kempster, Michael Bracegirdle og Frederikke Kampmann, og vi inviterer - ligeledes som al9d - flere 

unge sang-studerende med i vores projekt.   

Vi ønsker at styrke unge sangeres muligheder for at få en bæredyg9g og 9lfredss9llende karriere. Vi ønsker 

at 9lbyde dét ekstra, som kan løMe og inspirere sangstuderende i Danmark. At give dem sceneerfaring på 

interna9onalt niveau. 

S ynopsis til “Opera” - The Opera! 
Instruktør og forfaJer Kl historien, Natascha Metherell, skriver: 

Den sensa9onelle sopran, som bruger halvanden akt på at dø af en unavngiven, horribel sygdom - en 

sygdom som egentlig kun burde dræbe hende i de allersidste takter af operaen. Den tenta9ve tenor, som 

bare ved færten af applaus føler sig opfordret 9l at give ikke bare et men to ekstranumre - midt i operaen. 

Den melodrama9ske mezzosopran som aldrig finder kærligheden på scenen - men som ikke kan få nok af 

den udenfor teatret. Den buldrende bas, som ryger cigarer og drikker whiskey 9l langt ud på naEen - men 

som igen og igen fremfører sine arier sublimt. Den diskuterende dirigent, som regerer med hård hånd og 

iskold beregning. 

Der er ingen grænser for hvad deEe lille, velkendte udsnit af folk fra operaens verden ville kunne fortælle os 

af gode historier og skandaler… MEN… opera er ikke bare dét, vi ser på scenen. Gruppen af karakterer og 

personligheder, der sammen skaber de sceniske verdener, vi kender og elsker, har 9lsammen ligeså meget 

drama og intriger, som enhver velkendt operahandling! 

Mød folkene bag scenen: 
• Den permanent pressede producent, som uden penge eller 9d forsøger at skabe det umulige… 

• Den frustrerede fores9llingsleder, som det meste af 9den føler sig mere som en børnehavepædagog end 

en teaterprofessionel. 

• Den stressede scenetekniker, som forsøger at realisere den lidt for krea9ve men 9l gengæld 

fuldstændigt uprak9ske scenografs design. 

• Den sjussende, sjuskede scenograf, som ved hvad han vil have… det meste af 9den… men ikke hvordan 

det realiseres. 

• Den cool kostumedesigner, som booster de optrædendes egoer og sam9digt holder scenografen i kort 

snor. 

• Den agiterede assistent, som varsomt sniger sig rundt om en instruktør helt uden ideer… 

• Den iskolde instruktør med diktatoriske tendenser, hvis vision er ALT - men ganske uden mening… 

Velkommen 9l operaverdenens backstage! “Opera” - The Opera! præsenterer nogle af de mest kendte og 

elskede arier, dueEer og ensembler. Denne helt nye Juke Box Opera vil med humor, intriger og melodrama 

fortælle alle bagsceneverdenens hemmeligheder - hvad der sker INDEN tæppet går op. 

 

V i håber, I kunne få lyst 9l at støEe vores projekt. Vi står naturligvis 9l jeres rådighed for mere 

informa9on. 

De varmeste hilsener      

Lise Christensen 

Kunstnerisk leder af Søholm Operas StøEeforening 

Landevejen 7 

8305 Samsø 

+45 5239 5967 /  lise@soeholmopera.com 
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