
Projektbeskrivelse  

 
Undervisningsprojekt med ny dansk musikdramatik 

Rottefængeren fra Hammeln er skrevet til- og for unge klassiske sangstuderende.  
 
Værket er et modningsdrama, en klimadystopi og en dekonstrueret Askepot 
fortælling for unge. Der tages udgangspunkt i den klassiske middelalderlegende 

og i respekt for denne væves ovennævnte temaer ind i handlingen. Fortællingen 
bliver et dannelsesværk og en kommentar til samfundsdebatten. Ligeledes 
skildres de unges ensomhed i en verden i forandring – de voksne i eventyret er 
aldrig til stede, de sidder i møde og får ikke taget nogle beslutninger før 

katastrofen er indtruffet.  

Operaen er skrevet til Sceneklars musikdramatiske udviklingsplatform for unge 
sangere.  Undervisningen henvender sig til konservatoriestuderende og MGK 
studerende (ellers sangere med tilsvarende niveau). Vi tilbyder dem et åbent 
fællesskab og undervisning at topprofessionelle kunstnere, der alle selv er aktive 
indenfor deres fag og kender Danmarks klassiske miljø indefra. Operaen er 

komponeret af Egil Kolind, der tidligere har skrevet ungdomsopera. Han er 
Domkantor ved Roskilde domkirke og leder af kirkens drengekor. Librettoen er 
forfattet af Simon Duus, der udover sin karriere som solist på Det Kongelige 
Teater har skrevet utallige libretti . Instruktør er Jakob Beck og musikalsk leder 

er Charlotte Thaning og de har begge stor erfaring i ungdomsarbejde.  

Forløbet indledes med en åben audition annonceret på nettet og de sociale 
medier i medio oktober 2022 – Herefter indledes prøveforløbet, hvor der blandt 
andet undervises i fysisk teater, interpretation, scenisk nærvær mv.  Deltagerne 

mødes 1 -2 gange om ugen + en weekend om måneden.  I projektets slutning 
opgraderes dette og i de sidste 10 dage er der undervisning hver dag for at 

kunne samle forestillingen på bedste vis. Der vil blive givet 3 forestillinger i 
marts i biblioteket på Rentemestervejs teatersal.  

Sceneklar er stiftet af Christina Falk Nielsen, der ligeledes har stiftet Copenhagen 
Opera Festival. Visionen for Sceneklar er at formidle musikdramatik specifikt 

for- og med unge. Af tidligere produktioner kan nævnes "Brundibar" i 

Christiansborgs slotsruiner og i samarbejde med Christiansborg og "Dido og 
Aeneas" i samarbejde med Glyptoteket i deres festsal. Motivationen for denne 
gang at få skrevet en opera specifikt til projektet ligger i, at der findes meget få 
operaer for unge stemmer – både handlingsmæssigt, da genren som den 

mastodont den er ofte henter handling i klassisk litteratur og vokalt, da de unge 
stemmer ikke helt har den fysiske stamina, der kræves i mange operaer. 
Ligeledes ligger der et ønske i visionen for den musikalske platform om at 
deltage i revitaliseringen af genren uden at gå på kompromis med samme. 

 


