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PÅ FLUKT:

DHEEPAN
Førpremiere på årets Gullpalme-vinner i Cannes!

Filmskaper og Sri Lanka-kjenner Beate Arnestad
innleder til filmen.

I kveld kl. 18.00
Les mer om «På flukt» - vår filmserie om flyktningkrisen -
på verdensteatret.no

Se www.verdensteatret.no for hele månedens program
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Operafest: «Opera i kirken» er ei forestilling som tar i bruk hele kirkerommet. Denne gangi Ishavskatedra-
len.  Foto: trond Gudevold

Alt er klart for fire 
heftige operadager i 
Tromsø. 

Fra byens nye ordfører Jarle 
Aarbakkes offisielle åpning i 
kveld til operaforestillingen 
med gavedryss i Ishavskatedra-
len lørdag skal byen stå i opera-
ens tegn.
 – Alt er under kontroll, sier 
operageneral Roald Karlsen til 
Nordlys. Det kommer til å 
handle om både barneopera til 
spørsmål om Satan har noe i 
kirken å gjøre.

Offisiell åpning
Den offisielle åpningen skjer i 
Sparebankens Festsal der pro-
fessor Anne-Lise Allemano 
sammen med et knippe av sine 
studenter fra Musikkonserva-
toriet og gjesteartist under fes-
tivaldagene, Egle Sidlauskaite, 
og pianist Sergej Osadchuk skal 
la oss få høre vakre arier fra 
operamusikkens store arkiv. 
Derfra går turen til Skarven der 
studentene fortsetter med å 
strø operaperler over gjestene 
(gratis adgang), kombinert med 
operaquiz.

Hundretalls aktører
I løpet av disse dagene skal vi få 
høre og se hundretalls aktører 
både fra Kongsbakken videre-

gående skole og barneopera 
med dans på kulturskolen. 
Torsdag kveld inviteres vi til 
operaaften sammen med mez-
zosopranen Egle Sidlauskaite 
fra Litauen og en strykekvartett 
fra NOSO og Musikkonservato-
riet. Operadagenes kanskje 
største opplevelse skjer i Is-
havskatedralen fredag og lør-
dag. Her møter vi profesjonelle 
solister sammen med tre kor og 
Tromsø byorkester og dansere 
fra Gruppe Moderne 2 fra Kul-
turskolen. Det er Trond Hal-
stein Moe som har regien mens 
Geir Davidsen er dirigent.

Satan i kirken?
Det er kanskje mange som spør 
om Satan har noe i kirken å gjø-
re. Nå får du sjansen til å se og 
dømme for deg selv. I «Opera i 
kirken» har man satt kampen 
mellom det gode og det onde 
inn i en kunstnerisk ramme, og 
svaret på spørsmålet blir et ja, 
ifølge arrangørene.
 – Etter lørdagens forestilling 
blir det trekning av 10 billetter 
som Den Norske Opera og bal-
lett gir i gave til oss, sier Roald 
Karlsen. Da vil vi også overrek-
ke vår gave til 50-års jubilanten 
Ishavskatedralen.

Opera Grandiosa
Roald Karlsen nevner også spe-
sielt barneoperaen som spilles 
på Teaterkafeen i HT-bygget. 
«Opera Grandiosa» med John 
Kr. Karlsen, Åse Krystad og 
Svein Aase.

 – Kjempemorsom under-
holdning både for voksne og 
barn, sier Karlsen. Han glem-

mer heller ikke barneoperaen 
torsdag ettermiddag på Kultur-
skolen.
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