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Den nye operasjefen
i nord  mener hun har
fått drømmejobben,
tross uroen i opera-
miljøet i Tromsø og
Bodø.

Tekst: Torgeir Grubstad
kultur@nordlys.no

Katharina Jakhelln Semb (35) heter
Nordnorsk Opera og Symfonior-
kesters (NOSO) nye operasjef.

– Jeg har fått drømmejobben.
Det å bli med å videreutvikle ope-
rasatsingen i Nord-Norge er
stort, sier Jakhelln Semb som har
aner i Bodø, og som bosetter seg
her.

Solist og produsent. Jakhelln
Semb har vært utøvende sanger og
hatt roller og konserter i mange
land.

Hun er utdannet ved Musikkhøg-
skolen, og de senere år har hun ho-
vedsakelig arbeidet som produsent.

– Det er meget viktig med pro-
duksjonserfaring. NOSO har ikke
en hel operaavdeling, og vi har fun-

net en leder med mange kvaliteter,
sier direktør Rolf Cato Raade som
utlyste stillingen to ganger før han
fant den rette.

Uro i miljøet
Det har lenge ulmet i operamiljøet
både i Bodø og Tromsø. 

Av ulike årsaker har fire per-
soner sagt opp i NOSO, og blant
disse var begge de daglige leder-

OVERTAR: Katharina Jakhelln Semb blir ny operasjef i nord. Her er hun sammen med NOSO-direktør Rolf Cato Raade (til venstre) og førstedirigent Christian Lindberg.
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Operaforeningen i Tromsø tar til
etterretning ansettelsen av den
nye operasjefen i Nordnorsk Ope-
ra- og symfoniorkester og at stil-
lingen blir lagt til Bodø.

– Vi ønsker ikke å sette igang en
bykrig mellom Tromsø og Bodø,
sier Roald Karlsen i operafor-
eningen

– For oss er det nå viktig at vi får

igang kontinuiteten i operamiljøet
i Tromsø, et miljø som har ligget
dødt i over et år. 

– Vi ser fram til å gi i diaog med
den nye operasjefen. For oss er det
viktig at vi får en person som vil
noe med opera og som har kjenn-
skap til geografien. Vi har jo i
Tromsø ikke hatt noen vi kunne
kommunisere med siden Nord-
norsk Opera- og symfoniorkester
ble opprettet for ett år siden. 

Roald Karlsen forteller at man i

Tromsø selv har grepet tak i den
manglende interessen fra Nord-
norsk Opera- og symfoniorkester.

Nå jobbes det med å sette opp
en kireopera av Johannespasjonen
i april neste år i samarbeid med
Ultima Thule.

– Vi har også andre planer som
jeg vil komme tilbake til, sier han.

Ønsker ingen bykrig

ne i operastiftelsene som gikk inn
i orkesteret i juni i fjor.

Operaforeninga i Tromsø har
gått lengst i kritikken og sier at
symfoniorkesteret har fått all opp-
merksomhet. Ikke minst økono-
misk.

– Kjenner du til dette?
– Jeg har registrert det, men det er

så nytt at jeg må få litt tid til å sette
meg inn i saken, sier Jakhelln
Semb.

– Hva blir din viktigste jobb
framover?

– Jeg får hele landsdelen som ar-
beidsfelt, og det er mange miljøer
og nettverk som jeg må bli kjent
med. 

–Nord-Norge har i tillegg sterke
sangkrefter, og jeg gleder meg til å
bruke dem framover

Nordnorsk opera
I et styremøte i NOSO i juni ble
man enige om å jobbe dedikert med
å få til mer opera i landsdelen.

– Hvordan går arbeidet? 
– Vi har verdenspremiere til vå-

ren på barneoperaen «Teskjekjer-
ringa», som er en samproduksjon
med operakrefter i Oppland og

Hedmark. 
– Selv har jeg minst ti ideer til

produksjoner, og Carmen er før-
ste steg, sier førstedirigent og
kunstnerisk rådgiver, Christian
Lindberg.

– Blir det skapt et nytt nordnorsk
operaverk?

– Vi er i dialog med operamiljøet
i nord. Røst har fått penger til en
opera om Querini, og i Finnmark er
man i gang med et annet prosjekt.

– Det blir til sist en økonomisk
avveining. Skal vi satse alt på en
nyskrevet nordnorsk opera med
premiere i 2013, eller kjøre safe? 

 Vi må ha teft og finne kvali-
tetsproduksjoner som ikke koster
for mye. 

– Det er bare en ting som er dy-
rere enn opera, sier Rolf Cato
Raade avslutningsvis. 

– Og det et krig.
Bare han nå ikke blir profetisk på

den nye operasjefens vegne?

Det er bare en ting som er dyrere enn
opera, og det et krig.

NOSO-direktør Rolf Cato Raade
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