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OPERAKAFÉ
I samarbeid med Operaforeningen

Hålogaland Teater og Operaforeningen 
inviterer til Operakafé i Teaterkafeen. 

Byens musikkstudenter og Kammerkoret 
Ultima Thule byr på smakebiter fra 

operaens fargerike historie. 

Teaterkafeen
Lørdag 6. november kl 15.00

Gratis inngang

Velkommen!

Nærmere påsken
skal koret Ultima
Thule framføre kirke-
operaen Johannes-
pasjonen i Tromsø
domkirke.

Tekst: Bjørn H. Larssen
bjorn.h.larssen@nordlys.no

Men allerede i dag kan vi få høre
smakebiter av den. Det er Tromsø
Operaforening som inviterer til en
festlig operaettermiddag på Teater-
kaféen i HT-bygget.

– Dette blir første gang man
framfører denne operaen i Tromsø.
Ultima Thule var i sommer på en
turné i USA, der de ble tatt imot
med stor jubel overalt hvor de opp-
trådte. Nylig har de også lansert en
CD som nå er til salgs, sier Roald
Karlsen, leder av Tromsø Opera-
forening.

I tillegg skal også studenter fra
Musikkonservatoriet ved Uni-
versitetet i ilden igjen. Denne
gangen har de med seg på podiet
sin professor Anne-Lise Sollied
Allemano. Sammen skal de
framføre en rekke godbiter fra
forskjellige operer.

For en måned siden samlet stu-
dentene fullt hus på Teaterkaféen,
så det kan lønne seg å være ute i god
tid. Det er gratis adgang.

Tromsø Operaforening har i en
rekke år vært drivkraften for å få
opera til Tromsø, og de er svært kri-
tisk til den måten Nordnorsk Ope-
ra- og symfoniorkester har behand-
let operadelen i det halvannet året
det har eksistert.

På Musikkonservatoriet er det nå
en rekke studenter, som ifølge
Anne-Lise Sollied Allemano, vi vil
komme til å se på atskillig større
scener enn den de skal opptre på i
dag  dersom de selv satser på det.

Karlsen minner også operainte-

ressert og andre om neste lørdag
store operakveld på Verdensteate-
ret. Da blir det direkte overføring
via satellitt og bilde av beste HD-
kvalitet fra Metropolitan i New

York.
På scenen står blant annet ver-

densstjernen Anna Netrebko i rol-
len som Nornia i Donizette kjente
Don Pasquale.

En komisk opera i innsmigrende
Bel Canto-stil og med et vell av
flotte arier, duetter og utrolige
koloraturpartier.

– Er man hindret fra møte opp i

kveld, får man en ny sjanse 11. de-
sember. Da skal man overføre Giu-
seppe Verdis storslagne verk, Don
Carlo til kinolerretet på Verdenste-
ateret, sier Roald Karlsen.

Ny operafest 

OPERAFEST: Professor Anne-Lise Sollied Allemano skal stå på scenen sammen med sine studenter fra Musikkonservatoriet i ettermiddag.
Foto: Yngve Olsen Sæbbe


