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Ledelsen i Nordnorsk
opera- og symfonior-
kester har store ambi-
sjoner på operafeltet.
Tekst: Bjørn H. Larssen
bjorn.h.larssen@nordlys.no

Det hevder styreleder Roger Inge-
brigtsen og direktør Rolf-Cato Raa-
de i et brev til Operaforeningen i
Tromsø.

Etter å ha ventet i over to må-
neder på et svar fra NOSO-top-
pene, kom brevet fredag.

Ikke noe nytt
–Det er ikke mye nytt i det, sier le-
deren i operaforeningen, Roald
Karlsen til Nordlys.

Og han fortsetter: NOSO har så

langt spent bein unna alt som var av
operamiljø i Tromsø i løpet av det
knappe året de har eksistert. Vi øn-
sker å bygge operasatsingen på det
som vi har gjort gjennom mange år.
så langt føler vi oss sviktet av
NOSO, sier han.

I brevet fra Roger Ingebrigtsen
og Rolf Cato Raade, skriver de at
operasatsingen vil år for år mate-
rialisere seg i store og viktige
nordnorske produksjoner.

Større satsing
 Det nordnorske publikum skal mi-
nimum få en større satsing i året  og
fordelen nå vil være at vi kan pro-
dusere en forestilling som kan be-
søke flere byer, skriver de videre.
Det er god bruk av offentlige kul-
turpenger. 

Alternativet er å lage egne pro-
duksjoner hvert sted  det blir slik

vi ser det dyrere og ikke nødvendig-
vis kvalitetsmessig bedre.

–Helt fra starten av NOSO har vi
hørt at det skulle bli mye opera. Nå
forventer vi at det legges opp til en
kraftig organisering for å fortsette
utviklingen av det operamiljøet vi
hadde i Tromsø, sier Karlsen. Vi
mener det er riktig å viktige å bygge
opp operasatsingen på det miljøet
vi hadde  og på det området var
Tromsø den virkelige operabyen i
Nord-Norge, sier Roald Karlsen.

Selvfølge
I brevet viser NOSO-ledelsen til
at det er lyst ut stilling som Ope-
rasjef for hele Nord-Norge.

– Det må etter vår meningen være
en selvfølge at den stillingen blir
lagt til Tromsø, slik meningen var
da NOSO ble stiftet, sier Roald
Karlsen.

– Har opera-
ambisjoner

GLEDE: Stor glede da daværende kulturminister Trond Giske sammen med styreleder Roger Ingebrigtsen lan-
serte satsingen på Nordnorsk symfoniorkester.                       Foto: Ole Åsheim


