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Når folk ikke kom-
mer til operaen, må
operaen ut til folket.

Det var kanskje noe slikt ledelsen i
operafestivalen i Tromsø tenkte, da

de inviterer publikum til kafe Bar-
dus i går ettermiddag.

For der dukket tre syngende so-
praner opp, og forførte både bar- og
spisegjester til en knapp time med
kjente operaarier og operetter.

«De tre damene» var hentet fra
Oslo sammen med pianistenPa-
trik Johansson. Og de maktet å
forføre sitt publikum med sin litt
frekke sjarm og morsomme vri
på kjente arier fra operaer og
operetter.

«De tre damene» kom mjauende
inn som katter og bidro nok til at

noen vindråper havnet utenfor
munnen av forskrekkelse. Men
etterhvert skjønte publikummet at
disse damene virkelig kunne sin
operakunst.

«Pop-up-opera» hadde operafor-
eningen kalt forestillingen på Bar-
dus. Og Sølvi Alsvig Arntzen i
Tromsø operaforening sier til
Nordlys at eksperimentet var så
vellykket at dette kanskje kunne ut-
vides neste år. 

«De tre damene» på sin side ros-
te de som står bak operafestivalen i
Tromsø, og var mer enn lykkelig

for å bli invitert. 
Publikum på sin side tok i mot

de tre med kraftig applaus etter
hvert nummer til Ragnhild
Motzfeldt, Kjerstin Løvdal og
Kari Lise Høgseth.

De framførte både kjærlighets-
duett fra operetten Rosenkavaleren
til Strauss, utdrag fra Den glade
enke, og ikke minst fra Mozarts
«Tryllefløyten». Et repertoar som
passet godt til de som planla en eks-
tra flørt denne fredagskvelden. 

Og en god grunn til å gjøre det,
hadde ekteparet Ann Sofi og Kjetil

Lillegård. Fruen svarte først på
spørsmålet om hvilket årstall Den
norske Opera” ble innviet. Og fikk
to billetter til ei valgfri forestilling-
en i operaen i Oslo.

– Vi har aldri vært på opera,. Vi
er lovet av arrangørene å få tips om
hvilke opera vi bør se. Så nå blir det
Oslotur på oss, sier de.

Operafestivalen fortsetter i etter-
middag med barneopera på Teater-
kafeen på HT, og med stor gallafore-
stillingen på HT om kvelden med
fire solister og kor og orkester. 

Operafestivalen i Tromsø med ny vri

opera på café
SJARMERTE: «De tre damene» sjarmerte ettermiddagspublikummet på kafe Bardus da de sang kjente arier fra kjente operaforestillinger og operetter. Her er det Ragnhild Motzfeldt som
føfår nærkontakt med fotografen. Og seinere ble det også både nærkontakt og dans med publikummere.                                                                                                                                                              
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