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fri entré

”I annan himmel” har hittills vuxit fram och utvecklats genom flera olika kreativa krafter av professionella utövare 
som vill skapa ett operaverk förankrat i vår tid. Som bekant är detta konstuttryck i övrigt inte ett prioriterat 
område, och ännu mindre i finansiella krisperioder. Men hur kan ett civiliserat samhälle utvecklas utan pionjärer 
med nya visionära vyer och insikter?

Ni har bjudits till en kostnadsfri testföreställning och får gärna bidra till finansieringen av detta projekt genom en 
så kallad Crowdfunding.  Det gör man genom att sätta in ett valfritt belopp på operans PG 127 34 47 - 1. 
Märk då detta med ”operastöd”. 

Vi uppskattar varmt alla bidrag och synliggör gärna givare och sponsorer samt informerar dessa genom nyhetsbrev 
om olika evenemang kring operans fortsatta arbete mot helaftonsföreställningen och premiären. För varje bidrag 
på 250 kr får man också 1 st. fribiljett till just premiären.  

Tack för ert förtroende och intresse.

Operateamet
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operan operan



Det är viktigt med nyskriven opera, för opera-
konsten i sig, för sångare, musiker och publik.  
Det är också min övertygelse att ett operaverk 
med ett dagsaktuellt ämne kan nå en bredare och 
yngre publik. I operan ”I annan himmel” spänner 
denna dagsaktualitet faktiskt över flera år efter-
som fenomenet nätdejting nu pågått ganska lång 
tid. Med en identifierbar handling kan opera-
upplevelsen bli mer angelägen för en större skara 
människor än för den mer traditionelle opera-
besökaren. Vidare tror jag att det är angeläget 
att opera spelas på andra scener än våra konven-
tionella operahus, inte minst för att göra den mer 
tillgänglig. Därför är jag glad att vi kan vara 
med och öppna portarna till Eric Ericsonhallen i 
föreställningen “I annan himmel”. 

Anna Larsdotter Persson, verksamhetschef på 
Eric Ericson International Choral Centre (EIC) 

Eric Ericsonhallen är ett fantastiskt rum men svår 
att sjunga opera i. Med den permanenta akustik-
lösning som stiftelsen ska genomföra under som-
maren 2014 kan dock hallen bli en väldigt fin 
resurs för att genomföra det tvåsidors arenakoncept 
jag skapat. Ni får tänka er in i att hälften av 
publiken tillsammans med varsin huvudroll delar 
den avskärmning nätdejting innebär. Med en 
genomsiktlig lösning på tvåsidors-arenan får vi 
under premiären också följa de verkliga möten 
som sker i det öppna spelrummet i operan. 
Presentationen den 18 januari är ett steg på vägen. 
Jag hoppas att sången och musiken (vår starkaste 
resurs) i de sju scenerna och den väldigt identifier-
bara handlingen får en inramning så att ni som 
är inbjudna blir attraherade av konceptet för 
helaftonsoperan.  

Niklas Hellberg, regissör

Min roll är att vägleda och stödja operans bild-
mässiga värld på olika sätt. Fokus har legat på 
själva arbetsprocessen, interaktiviteten med 
publiken samt dokumentation i form av 
dokumentärfilmer och konstfilmer. Opera-
projektet ”I annan himmel” är som en levande 
varelse (ett nyfött barn) med känslor, kommu-
nikation och förhoppningar om framgång. Man 
befinner sig i en ständigt pågående process och 
står inför problemlösningar där mycket ska in-
volveras och smälta samman i ett allkonstverk 
som återspeglar vår tid och vår kultur. 
Att presentera bilder till text och musik är som 
en trolleriverksamhet, ett slags alkemi som 
förvandlar den luftiga känslan av det klingande 
till visuellt konkreta skepnader. Man får inte, 
som exmakan och exmaken sjunger i akt 1, 
”sluta hitta på fantasier, drömmerier…” Nej, 
tvärtom, många uppfinningsrika lösningar kom-
mer att behövas inför fullbordandet av denna 
opera som i Eric Ericsonhallen den 18 januari 
presenteras i form av sex testscener ur akt 1 och 
en sjunde ur akt 2.

Frédéric Iriarte, konstnärlig ledning

Genom åren har jag arbetat  mycket med nyskriven 
musik, både som sångare och producent. 
Det är viktigt att ny musik får möjlighet att 
framföras, och förhoppningsvis leva kvar. All 
gammal musik som spelas i dag har en gång 
varit ny. Därför vill jag bidra till att operan “I 
annan himmel” kan framföras många gånger i 
framtiden.”

Thomas Annmo, producent

Förr i tiden skrev man fysiska kärleksbrev till varandra, människor träffades på kaféer, 
i lanthandeln, på dansställen. Snart kom telegrafin, följt av den analoga telefonen som 
kortade ner avstånden mellan två individer. I dag ser kontaktforumen annorlunda ut. 
Operan “I annan himmel” belyser vår tids relationer där kärleken uppstår via otaliga 
kontaktsidor på Internet. Och vad får det för konsekvenser i just denna opera, vars 
handling är autentisk och speglar ett passionerat men komplicerat kärleksdrama mellan 
Ivan och Amora?

Vi återkommer gärna till Eric Ericsonhallen med föreställning av den kompletta 
helaftonsoperan när även hallens permanenta ljudabsorbenter har installerats, vilket 
kommer att förbättra akustiken avsevärt. Då hoppas vi att ni återkommer för att ta del 
av hela detta drama i musik, text, regi, scenografi och ljus.

Lennart Westman, musik & libretto
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