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Opera er ikke bare
for voksne. Den kan
være super under-
holdning også for
barn.

Dommen var i alle fall enstemming
blant barna som besøkte Fanfaron-
nene på Teaterkafeen lørdag.

–Kjempeartig, sa Oskar (5år).
Og lo hjertelig når han tenkte på
alle rare trylleordene.

Katrine (5) syntes prinsessen
med bart var den morsomste.
Mens Lina på 8 år syntes alt var
artig.

– Jeg får lyst til å se mer opera et-
ter dette, sa Lina til Nordlys etter

forestillinga
I den fullsatte Teaterkafeen stor-

koste både voksne og barna seg
sammen med de tre Fanfaronnene
Charlotte Lund Sager (tenor), In-
gvild Storhaug (alt) og Maria Vår-
dal Igelkjøn (piano). De opptrådte i
en rekke roller både som en mis-
fornøyd operasanger fra Polen,
prinsesse, vaskehjelp, hekser og
trollmann. Og kombinerte fortel-
lingene med små operaarier fra
kjente operaer – alt på norsk.

I handlingene bruker de også
kjente begrep for de unge.

De tre kvinnene på scenen ble
kjent med hverandre da de studerte
sang på Musikkonservatoriet i
Tromsø først på 1990-tallet. Nå bor
de i Oslo der de startet Fanfaronne-
ne, som de siden 2008 har reist
rundt i landet med som en del av
den kulturelle spaserstokken.

– Vi får en veldig bra respons
fra de unge. Jeg tror mye av den-
ne responsen ikke bare skyldes ei
handling som inneholder begre-

per og ord de unge kjenner seg
igjen i, men også fordi teksten i
operaariene vi framfører er på
norsk.

– Vår erfaring er at det bare er tull
å tro at ungene ikke liker operatea-
ter. sier de tre til Nordlys. 

Det er første gang de besøker
Tromsø med ei forestilling, men er
samstemte i at de gjerne kommer
tilbake. Og de synes det er enestå-

ende at Operaforeninga i Tromsø
gir dette som ei gratisforestilling til
publikum som en den av Operada-
gan  for alle.

– Vi kommer garantert til å ar-
rangere Operadagan også neste
år etter den suksessen vi har opp-
levd i år, sier lederen i Operafor-
eninga, Roald Karlsen.

– Vi har opplevd ei enestående
oppslutning fra både barn og voks-

ne. Det var mer enn fullsatt i aulaen
på kulturskolen da både barnekor
og danser hadde forestilling. Det
ble solgt nær 250 billetter til freda-
gens Operagalla i Ishavskatedralen
og lørdag fylte barn og voksne Te-
aterkafeen. Vi satser også på nytt
med operapub på Skarven, selv om
vi ikke fikk noen med en opera-
sanger «i magen» opp på scenen,
sier Roald Karlsen.

HEKSER OG PRINSESSE: Maria Vårdal Igelkjøn, Charlotte Lund Sager  og Ingvild Storhaug framsto både som hekser og prinsesse og trollbandt både barna og voksen med forestillingen om
Fanfaronnene på Teaterkafeen lørdag. Og barna levde seg inn i historien da Operadagan ble avsluttet. 

STORKOSTE SEG: Barna elsket det de så på Teaterka-
feen lørdag.

ARRANGERES PÅ NY: Fanfaronnnene slo godt an. Nå
blir det Operadagan også neste år.
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