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Wermland Operas huvuduppdrag är att förse 
värmlänningar och tillresande med våra tre 
grundstenar opera-/musikal- och orkester-
produktioner. Vi står som garanter för att våra 
sceniska och musikaliska framträdande ska hålla 
högsta konstnärliga kvalitet.

Wermland Opera grundades 1975. Idag har vi 
69 fasta tjänster och ger även arbetstillfällen till 
många frilansartister. Det finns sex fast anställda 
sångare, en orkester som består av 34 tillsvidare-
tjänster samt teatertekniker i skilda yrkeskategorier.

Stora scenen finns på Karlstads Teater, liksom 
biljettkassan. De större opera- och musikal-
föreställningarna spelas där tillsammans med 
kammarmusikkonserterna Klassisk lördag. 2011 
fick teaterbyggnaden, från 1893, en betydande 
till- och ombyggnad koncentrerad på personal- 
och scenutrymmena.

I Karlstads gamla Spinneri har Wermland Opera 
huserat sedan 1994. Här finns nu plats för Lilla 
scenen, som rymmer 240 besökare, repetitions-
lokaler för såväl sångare som orkester, tillverkande 
verkstäder samt administration. Bland de till-
verkande verkstäderna återfinns syateljé, måleri, 
rekvisita- och attributverkstad, snickarverkstad, 
smedja, belysningsverkstad samt mask- och 

perukverkstad. I huvudbyggnaden som vetter ut 
mot Klarälven, ligger administrationen och syateljén, 
de övriga verksamheterna tar plats i gårdshuset. 
Från början var Lilla scenen ämnad endast som en 
repetitionslokal, men sedan 2004 har Lilla scenen 
utvecklats till en permanent scen som utgör ett 
bra komplement till Wermland Operas Stora scen 
på Karlstads Teater. Wermland Operas orkester 
ger sin konsertserie och flera andra konserter på 
Karlstad CCC.

Förutom de produktioner som ges på scenerna i 
Karlstad bedriver vi turnéverksamhet. Turnéerna är i 
första hand ämnade för kommunerna i Värmlands 
län, men då och då sträcker de sig utanför både 
länets och landets gränser. Wermland Opera har 
också en omfattande barn- och ungdomsverk-
samhet där vi ger föreställningar för barn och 
ungdom både på turné i elevernas hemkommuner 
och på scenerna i Karlstad. Vi strävar dessutom 
efter att kunna erbjuda skolföreställningar på 
dagtid av samtliga ordinarie opera- och musikal-
produktioner.

Region Värmland är huvudman för verksamheten.  
Wermland Opera stöds också av Karlstads kommun 
och Statens kulturråd.

WERMLAND OPERA
CONCERT | OPERA | MUSICAL
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EN REFLEKTION
I slutet av 2017 kom förslaget till Karlstads Kommuns kulturplan 2018-2025. 
2017 var också det första året som präglades av Region Värmlands Kulturplan 
för perioden 2017-2020. 

Det är viktiga och styrande politiska 
dokument, utifrån vilka många beslut 
om våra bidrag ska kunna motiveras, 
regionalt och nationellt och därige-
nom möjliggöra vår omfattande verk-
samhet med musik och musikteater.

Men en ekonomisk verklighet och 
ändrade kulturvanor kräver ett antal 
noggranna analyser för att säkerstäl-
la en fortsatt bra verksamhet.

Året som gått
Under året har vi etablerat en grund-
struktur för perioden fram till 2020. 
Den består av en kreativ grundidé, 
där de enskilda produktionerna 
motiveras i ett eller flera av våra 
övergripande mål; stort intresse 
och stolthet, djärvhet och närhet. 
I programbladen till våra tre stora 
musikteaterproduktioner, kan man i 
introduktionen läsa följande:
 
”Idag har det emellertid blivit ett  
referensverk för många musikaler –  
ett verk som varje generation musikal-
artister och publik kommer skapa sig 
ett förhållande till”
Les Misérables

”Gott och ont är inte så enkelt som en ja- 
och nej-fråga. Däremot hoppas jag att 

vår produktion kan ge näring till inre 
reflektioner om vårt eget ansvar, både 
som privatpersoner och samhällsmed-
borgare. Ytterligheterna har alltid enkla 
ja och nej-svar om gott och ont. Men för 
många av oss i den stora majoriteten, är 
det ärliga svaret ofta problematiskt när 
konsekvenserna blir tydliga.” 
The Greek Passion

”Nu är det på tiden att jag besöker  
mina gamla föräldrar!” 
Evig Jul

Detta var 2017 års stora musikteater-
produktioner – alla präglade av sin 
egen karaktär och av ett tydligt posi-
tivt gensvar hos publiken.

”…i dessa tider då de estetiska värdena 
inte står i centrum av diskussionen, och 
därför behövs mer än någonsin, är det 
viktigt att kunna fortsätta att producera 
musikupp-levelser på en hög nivå. Upp-
levelser som kan göra vårt samhälle än 
mer intressant att leva i.”  
Generalprogram  

Wermland Operas orkester

Vår orkesters fyra huvudserier lycka-
des mer än väl – både publikt och 
kvalitetsmässigt.

• Stora konsertserien på  
 Karlstad CCC (med fullsatta 
 introduktioner)
• Klassisk Lördagserien på  
 Stora scenen (dialogkonserter)
• Caféserien (närhet)
• Sommarsäsongen

Dessutom har orkestern medverkat 
vid en rad olika evenemang, kongres-
ser, möten etc. i Värmland.

Turnéverksamheten fortsatte med,  
i princip, utsålda hus.

Vårdprojekten (som i framtiden  
kommer ingå i ett större Kultur- & 
Hälsa-sammanhang, även i samar-
bete med andra institutioner),  
specialprojekten och hela vår skol-
verksamhet, som redovisas separat, 
fick en fastare grundform och kommer 
att bli ännu tydligare under perioden 
fram till 2020. 

Nämnas bör också våra två årligen 
återkommande verksamheter som 
görs utan kostnad för publiken; Den 
ena är Fasadshowen vid jul, detta 
året också med utveckling av nya 
tekniska hjälpmedel för att nå vår 
publik och även vår ”ickepublik”.  
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Den andra är 6 juni-firandet och 
dagarna runt omkring. Allt finns  
redovisat i denna omfattande  
verksamhetsberättelse.

Inför framtiden
Med utgångspunkt i de, i praktiken 
årligen, reducerade statsbidragen 
blir Wermland Opera ständigt mer 
och mer beroende av andra inkomst-
källor än traditionella bidrag.

Som vi ser i verksamhetsberättelsen, 
finns det inga större möjligheter att 
öka den betalande publiken i särskilt 
hög grad innanför vårt uppdrag.  
För att höja biljettintäkterna ytter-
ligare får vi ta steget bort från en 
kultursyn som i grund och botten är 
baserad på den statliga, visserligen 
reviderade, kultursynen från 1974. 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
skulle vi i så fall behöva överge vissa 
ideal om en ekonomisk möjlighet för 
alla att ta del av kultur, och övergå 
mer till ett mer marknadsanpassat 
ideal. I så fall baserat på politiska  

beslut. Därför kan vi bara i begränsad  
omfattning öka inkomsterna med 
biljettpriset.

Wermland Opera har parerat ur-
holkningen och lyckats hålla samma  
produktionsnivå med hjälp av ett 
antal åtgärder både på kostnads-  
och intäktssidan. På kostnadssidan 
har de viktigaste åtgärderna varit 
en fortsatt stram ekonomisk styrning 
med hård belastning på personalen 
samt ett begränsat antal nyproduk-
tioner till en miniminivå. 
På intäktssidan har vi kunnat sälja 
dekor, kostymer med mera och även 
erhållit projektbidrag till Fasadshowens 
utveckling och Sommarsäsongens 
verksamhet.

Dessa positiva ekonomiska resultat 
motsvarar i princip effekten av de 
uteblivna statliga bidragen.
En effekt som under 2017 motsvarade 
ca 2,5 miljoner. Om vi inte lyckas med 
samma ”intäktsökning” under 2018 
kommer vi inte att kunna hålla nivån 
och än mindre 2019, då accelerations- 

effekten av den faktiska grundur-
holkningen slår till med kraft. Detta 
beror på att den statliga delen av 
bidragen till Wermland Opera är 
dominerande. 

• Idag består det statliga bidraget,
 som fördelas av Region Värmland,  
 av tre delar som ska delredovisas
• Ordinarie bidrag enligt  
  Kultursamverkansmodellen
• Särskilda medel för förstärkning   
 av den musikaliska scenkonsten

• Särskilda medel för kvalitets- 
 förstärkande insatser 

På plussidan finns ett stort antal 
möjligheter att söka bidrag, från 
statliga myndigheter och verk, för 
utveckling av projekt och för att få 
utvecklingsstöd - även i kombination 
med privata medel. Detta är bra för 
den icke institutionsbundna kulturen,  
men samtidigt komplicerat för 
institutioner som redan jobbar med 
konstnärliga utvecklingsprojekt - 
men inom ordinarie verksamhet och 
bidrag.
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Projekten kan på så sätt, ofta i sam-
arbete med det fria kulturlivet, lättare 
tas vidare och ge effekt på längre 
sikt. I förlängningen kommer alla att 
tjäna på en större andel samarbets-
projekt mellan institutioner och fria 
professionella utövare – men med en 
tydligare anknytning till en institution.

Samtidigt är det viktigt för mig att 
framhäva det utmärkta regionala 
stöd vi har haft från Region Värm-
land och Karlstads kommun under 
perioden och även under 2018. Det  
är en förmån i det regionala Kultur-
sverige.

Dock utgör obalansen från den 
statliga sidan en överhängande risk. 
Mitt uttalande i Svenska Dagbladet 
8 januari 2013 är på väg att uppfyllas 
tidigare än jag trodde:

”Den nya modellen innebär att de  
regionalt fördelade statliga kultur- 
medlen bara kommer att räcka för dem 
som har möjlighet att lägga till pengar 
från regionen. Modellen fungerar bara 
för dem som är starka. Det är svårt för 
oss som ligger i ekonomiskt svagare  
regioner. Vi har ingen annan att gå till 
när man inte kan gå till staten. Det 
ligger i modellens struktur att storstads-
regionerna klarar sig bättre. Jag tror det 
kommer att uppstå problem på tre-fyra 
års sikt.”

Det finns ju naturligtvis en gräns för 
hur stora bidrag som kan läggas på 
de egna kulturinstitutionerna i eko-
nomiskt utsatta regioner, även om 
viljan finns.

Därför är det oerhört viktigt för 
Wermland Opera att bli ännu bättre 
på att tydligt berätta om vad vi  
bidrar med regionalt, men också för 
vem vi primärt driver vår verksamhet.

Wermland Operas huvudmål må 
vara att ge vår egen region, Värm-
land, och resten av Mellansverige 
högkvalitativ musik och musikteater. 
Ett starkt plus är också att detta ger 
många tillresande, vilket är oerhört 

viktigt för kommunens besöksnäring. 
Men Wermland Operas verksamhet 
ska vara lika stark hela året ock inte 
bara under turistsäsongen. Sommar-
säsongens verksamhet är däremot 
ett viktigt komplement för både lokal 
och tillrest publik. Där kan vi presen-
tera produktioner och samarbeten 
som vi inte har plats för under det 
övriga verksamhetsåret. Dessa och 
andra analysområden av omvärldens 
förväntningar kommer bli mycket 
betydelsefulla för Wermland Operas 
fortsatta verksamhet.

Styrelsen har under året tillsatt en 
projektledartjänst inom området 
”Kultur och Hälsa”, ett område som 
med alla sina beståndsdelar räknas 
bli allt viktigare i framtiden.

Stora förändringar har skett på 
mycket kort tid; både beträffande an-
vändningen av den enskildes tid och 
vilket rum som anses vara del av den 
personliga ramen. Tid, i meningen 
prioritering av deltagande i kultur-
aktiviteter i förhållande till andra 
aktiviteter, och rum, i betydelsen  
av vad som känns vara naturlig del 
av den enskildes liv. Exempelvis 
upplevelser på nätet eller i en teater-
salong.

Efter 2017 har vissa  
saker blivit tydligare
Det verkar vara ett gemensamt 
önskemål från landets alla regionala 
kulturinstitutioner om en tydlighet 
och långsiktighet i de statliga grund-
bidragen. Önskemålet gäller även 
ett minskat administrativt rappor-
teringskrav för de olika statliga bidra-
gen och projekten, för att förenkla de 
skilda processerna.

Ett annat område som vi behöver 
hitta lösningar på är skolområdet och 
balansen mellan ansvar för produk-
tion och distribution samt mottagan-
det i skolorna.

I Region Värmlands Kulturplan står 
följande:

”Kommunen har ansvaret för att 
barn och unga får tillgång till kultur 
- på fritiden och inom förskolans och 
skolans ram.  De regionala kultur-
verksamheterna subventionerar på 
olika sätt föreställningar, besök och 
arbete i skolorna.”

Från Wermland Operas sida hoppas 
vi därför att detta under kommande 
år kan bli ännu tydligare och att vi 
samtidigt kan hitta en förenklad 
modell som också ger skolorna större 
möjligheter att ta del av olika kultur-
aktiviteter.

Med utgångspunkt i våra produktio-
ner kan jag bara hoppas och tro att 
Wermland Opera även kommande 
säsonger kommer att fortsätta vara 
en regional stolthet av nationellt och 
internationellt intresse.

OLE WIGGO BANG | 
OPERA- OCH ORKESTERCHEF
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”Storartad”
NWT, Gunilla Rung

”Världsklass”
DN, Johan Hilton

”Ett lysande musikaliskt drama”
Arvika Nyheter, Sverker Magnusson
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PRODUKTIONSTEAM

Översättning Ture Rangström 
Musical Director David White 
Alternerande dirigenter 
Johan Siberg / Stuart Calvert
Regissör James Grieve 
Scenografi- och  
kostymdesign Lucy Osborne 
Koreograf Scott Ambler 
Ljusdesign Oliver Fenwick 
Ljuddesign Tom Gibbons 
Mask- och  
perukdesign Elisabeth Näsman

MEDVERKANDE

Jean Valjean Christer Nerfont 
Javert Philip Jalmelid 
Fantine Cecilie Nerfont Thorgersen 
Thénardier Isak Bendelin 
Madame Thénardier Jenny Norén 
Eponine Kerstin Hilldén 
Cosette Kristin Lidström 
Enjolras Rikard Björk 
Marius David Alvefjord 
Biskopen Björn Eduard

ENSEMBLE

John Alexander Eriksson,   
Erik Espinoza, Tezzla Flormo, Tord 
Hansson, Jenny Holmgren, Hanna 
Holmgren, Linnéa Hyltenfeldt, Stefan 
Johansson, Linnea Karlsson, Lukas 
Larsson, Elin Månsson, Karin Mårten-
son, Karl Sanner, Fredrik Sjöstedt, 
Oscar Sundling, Thomas Pettersson
Lilla Cosette Lova Johansson, Klara 
Nordmarker Linnéa Sjöstedt 
Unga Eponine Agnes Larsson, Ella  
Aurora Nerfont Thorgersen, Wilma 
Thorsvret Gavroche Vile Daniels-
son Kihlström, Herman Gummesson, 
Simon Larsson

LES MISÉRABLES
”Världens bästa musikal”

När 2016 summerades konstaterade vi att de 77 
föreställningar av Les Misérables som spelats mellan 
16 juni och nyårsafton erhållit en beläggningsgrad på 
97% vilket innebar en publiksiffra på 28.547 personer! 
Man beslöt att förlänga spelperioden med ytterligare 
44 föreställningar. Redan 13 januari 2017 återuppstod 
Les Misérables igen. Efter ett fåtal förändringar i rol-
listan kunde föreställningarna börja rulla igen. Publiken 
fortsatte att strömma till Wermland Opera och efter 
den sista föreställningen, den 6 april, noterades en 
beläggning på 98%. Efter sista föreställningen monte-
rades dekoren varsamt och metodiskt ner för att säljas 
till Smålands Musik och Teater på Spira i Jönköping. De 
köpte föreställningen och kontrakterade i princip sam-
ma produktionsteam, viss teknisk personal och stora 
delar av sångarensemblen för att spela produktionen 
under hösten 2017 i Jönköping.

Les Misérables producerades av ett brittiskt produk-
tionsteam med musical director David White i spetsen 
som med sina kontakter underlättade kommunikatio-
nen med rättighetsinnehavaren Cameron Macintosh. 
Med Whites musikaliska bearbetning, spektakulär och 
utmanande scenografi, signerad Lucy Osborne, James 
Grieves nydanande regi och förstklassig ljus- och ljud-

design av Oliver Fenwick/ Tom Gibbons, blev det en 
produktion av imponerande rang. Tillsammans med 
den alltigenom välljudande och sceniskt utmärkta 
ensemblen kunde man efter premiären bland annat 
läsa DN:s omdöme ”världsklass”!  

Les Misérables är ett episkt verk som bygger på Victor 
Hugos roman Samhällets olycksbarn. Den handlar 
om en mans kamp för att bryta med sitt forna liv och 
bygga ett nytt liv för sig själv och sin styvdotter i det 
efter-revolutionära Frankrike. Landet kokar av miss-
nöjda studenter som hävdar sin rätt till frihet, jämlik-
het och broderskap. Den före detta straffången Jean 
Valjean (Christer Nerfont) jagas av sin skoningslöse 
antagonist, polisman Javert (Philip Jalmelid) efter att 
denne brutit sin villkorliga frigivning. Han undviker att 
visa det intatuerade fångnumret 25601 samt att rap-
portera sig till polismyndigheterna. Detta gör att Javert 
gör till sin livsuppgift att fånga Valjean. Trots att han 
ständigt är rädd att avslöjas lyckas ändå Valjean bygga 
upp ett nytt liv där han bestämmer sig för att bara göra 
goda gärningar. Han lovar bland annat att ta hand om 
den döende arbetarkvinnan Fantines (Cecilie Nerfont 
Thorgersen) lilla dotter Cosette. I och med det tar hans 
liv en helt ny vändning. 
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Föreläsningsserie 
i tre delar

 
Inför The Greek Passion genomfördes en fördjupande 
föreläsningsserie under tre onsdagar i rad. Serien, som 
också var en del av projektet Demokratins Gränser, 
var ett samarbete mellan Wermland Opera och Folk- 
universitetet.

Serien innehöll titlarna:

1. Kazantzakis, Kristus och Kyrkan
 Journalisten och Greklandskännaren Annika  
 Lindqvist berättade om Kazantzakis roman 
 Christ Recrucified, som ligger till grund för operan.

2. Operan The Greek Passion 
       Regissören Mira Bartov berättade om sin tolkning
 av operan.

3. Musiken i The Greek Passion 
 Chefsdirigent Johannes Gustavsson om tonsättaren  
 Bohuslav Martinů och dennes musik.
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THE 
GREEK PASSION

 
Opera av Bohuslav Martinu efter 

Nikos Kazantzakis roman Christ Recrucified

Ibland kan man inte släppa tanken på ett verk som måste 
ta gestalt på scenen. Så var det för Ole Wiggo Bang när 
valet av höstopera föll på The Greek passion. Dels förtjänar 
tonsättaren Bohuslav Martinus musik att spelas och dels 
är temat i hans opera högaktuellt och viktigt. The Greek 
Passion fick svensk premiär den 14 september 2017.

The Greek Passion handlar om vad som händer i ett 
välmående samhälle när en samling främlingar oväntat 
anländer och behöver hjälp. Hur mycket av sin välfärd är 
människan beredd att ge upp för att visa medmänsklighet? 
Operan visar att vi faktiskt kan välja vilken roll vi spelar 
i historien men den obehagliga frågan som ställs är inte 
om vi kan förändras, utan om vi faktiskt vill…

I The Greek Passion ska innevånarna i en by framföra 
det årliga passionsspelet. De äldste i byn utser vilka 
som ska spela Kristus och apostlarna. Den djupa känsla 
av fridfullhet som nästan för bekvämt brett ut sig i byn 
störs av att det kommer flyktingar från en plundrad och 
övergiven by och ber om asyl. De avvisas och tvingas 
söka skydd längre bort.  Regissör Mira Bartov och 
scenografen Gunnar Ekman visade verkets aktualitet 
genom att placera handlingen i en mindre svensk ort,  

i ett Folkets hus. Motalas gamla Folkets Hus fick stå 
modell för den fina scenografin.

Mira Bartov om  
The Greek Passion:
Ofta behöver handlingen i operor aktualiseras så att de 
känns meningsfulla i vår tid. Men här behövs ingen bear-
betning, den sätter hammaren direkt på spiken och slår 
till hårt. Det är inte tal om en fiktiv historia, utan en verk-
lighet som kommer krypande, allt närmre.
När huvudrollen i The Greek Passion förstår hur svårt det 
är för invånarna i hans by att ändra sina levnadsvillkor till 
förmån för en utsatt flyktingström föreslår han att man 
ska bränna ner hela byn och börja från början. Är han en 
terrorist eller en sann kristen? 
Det är inte bara den enskilde individen som tvingas kon-
frontera sig själv i sanningsljuset, det är makten i alla dess 
skepnader; kyrkan, staten, militären, skolväsendet.  
Representanter från alla samhällets skikt ställs plötsligt 
inför samma dilemma. Det finns ingen moraliserande 
pekpinne i historien, bara ett smärtsamt erkännande av 
hur svårt det är att vara människa oavsett vilken sida av 
katastrofen man befinner sig.

PRODUKTIONSTEAM

Dirigent Johannes Gustavsson
Alt. dirigent Fredrik Burstedt
Regi Mira Bartov
Scenografi Gunnar Ekman
Kostym Kajsa Larsson
Ljusdesign Fredrik Glahns
Maskdesign Robin Karlsson
 
 
 
 
 

MEDVERKANDE

Priest Grigoris Marcus Jupither
Archon Johan Wållberg
Captain/Commentator  
Peter Kajlinger
Schoolmaster Fredrik Sjöstedt
Ladas Björn Eduard
Kostandis Anders Larsson
Dimitri Staffan Alveteg
Manolios Niklas Björling Rygert
Yannakos Carl Ackerfeldt
Michelis Hallvar Djupvik
Panait Johannes Held
Andonis Christian Berndalen

Nikolio Theodor Uggla
Lenio Anna-Maria Krawe
Katerina Charlotta Larsson
Priest Fotis Johan Schinkler
Despinio Maria Mayer
Old Woman Margaretha Dalhamn
Old Man Tomas Bergström
Captain as a child  
Philip Valle, Joel Westerberg

WERMLAND OPERAS 
KÖR OCH ORKESTER
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EVIG JUL
De kom tillbaka - äldre, argare och galnare än någonsin.  

Men fortfarande evigt unga!

Över 30 000 personer har sett Wermland Operas upp-
sättning av Erik Gedeons Evigt ung. När föreställningen 
hade premiär 2010 på Wermland Operas Lilla scen var 
det svensk premiär på en föreställning som bland annat 
tidigare gått ett tiotal år på Thalia Theater i Hamburg. 
Föga anade vi då att även Wermland Opera skulle komma 
att reprisera föreställningen under flera år. 2017 fann 
vi dock att det var dags att föra historien vidare. Erik 
Gedeon kontrakterades för att skriva och regissera en 
julutgåva av Evigt ung. Där föddes Evig Jul. Tanken var 
att man med känd julmusik skulle upprepa idén med att 
de gamla sjunger kända låtar och denna gång firar jul, på 
sitt äldreboende. 

Det visade sig vara svårt att få rättigheter till många av 
jullåtarna, vilket resulterade i att Gedeon skrev en stor del 
av repertoaren själv. Dessutom utökades denna produk-
tion med musiker i orkesterdiket, så tillsammans med 
dirigent/pianist Johan Siberg arrangerades all musik för 
orkester.

När Erik Gedeon började repetera Evig Jul med sångarna 
var synopsis klart. Under repperioden växte sedan manuset 
fram till dess att musikalen var klar. Den 9 november 
kunde vi presentera världspremiären av Evig Jul:

HANDLING:
Det är december och på hemmet samlas de boende som 
vanligt. Denna gång för att fira jul, fortsätta sina inbördes 
strider, sin revolt mot syster Anna-Maria och kämpa för 
rätten att spela rock 'n roll!  

Året är 2052 och teaterverksamheten på Wermland 
Opera har lagts ner. Huset är numera äldreboende för 
teaterns pensionerade sångare och musiker. Sköterskan 
samlar dem på scenen för en kulturell trivselstund i juletid 
med julklappsutdelning, torftig julmat, julpsalmer och 
Christmas carols. Julfirandet tar sig dock en helt annan 
vändning än vad sköterskan och publiken tänkt sig när de 
äldre samlat ihop pengar till en speciell julklapp till syster 
Anna-Maria.

PRODUKTIONSTEAM

Manus och regi Erik Gedeon
Musikalisk ledning Johan Siberg/Stuart Calvert
Scenografi och kostym Mia Runningen 
Regiassistent Catherine Sheehan 
Rekvisita Maja A Wallstav 
Ljuddesign Johannes Medelius 
Ljusdesign Martin Tjärning 

MEDVERKANDE

Christer Nerfont Christer Nerfont
Peter Kajlinger Peter Kajlinger
Cecilie Nerfont Thorgersen Cecilie Nerfont Thorgersen
Björn Eduard Björn Eduard
Ann Sigurdson Ann Sigurdson
Syster Anna-Maria Anna-Maria Krawe
Dr. Love Thomas Pettersson
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Även denna december fick 
Wermland Opera möjlighet att 
ge Karlstadsborna en julklapp.

Det blev en helt ny ljus- och ljudshow som visades på 
Wermland Operas fasad mellan första och andra advent. 
Den grafiska designern och filmskaparen Jan Brånå 
kunde återigen hänföra publiken när han gjorde magi av 
byggnadens fasad med sin speciella 3D-mappingteknik.

Förutom Fasadshowen, som visades 15 minuter 2-3  
gånger per kväll, presenterades också årets lokala  
konstnär. Valet föll i år på den 27-åriga Karlstadskonstnären 
Mona Johansson. Hennes expressiva och färggranna 
konst klädde hela Wermland Operas södra fasad!

Nytt för året var tanken att skapa kringaktiviteter runt 
showen och i teaterparken. Klara ś operacafé tog med sin 
verksamhet utanför operans väggar och serverade glögg, 
korv och fika i parken, vars träd hade prytts med stäm-
ningsfull belysning i design av Jakob Larsson.

Dessutom hade Sticky Beat skapat tre olika interaktiva 
upplevelser som man via en mobil kunde spela på fasa-
den! Fasadspelet möjliggjordes av stöd från Wettergrens-
stiftelsen. Fasadshowen genomfördes i samarbete med 
Region Värmland och Karlstads kommun.

Fasadshowen genomfördes i sin helhet två gånger per 
kväll, samt tre gånger under lördagskvällen, mellan  
söndag 3 december till söndag 10 december. Det ger  
vid handen 17 föreställningar, vilka vi beräknar sågs av 
sammanlagt 35.000 personer.
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WERMLAND OPERAS 
ORKESTER 2017

Wermland Operas orkester har 2017, liksom alla andra år,  
varit engagerade i vitt skilda produktioner och konserter. 

I orkesterdiket har de återfunnits under 44 föreställningar 
av Les Misérables, 10 föreställningar av The Greek Passion  
och 31 föreställningar av Evig Jul. I den sistnämnda 
produktionen fick flera orkestermedlemmar dessutom 
agera zombies på scenen som del av föreställningen. I 
konsertserierna har dock orkestern fått spela huvudrol-
len helt själv:  

Stora konsertserien
I Stora konsertserien på Karlstad CCC har Wermland 
Operas orkester kunnat bjuda på varierande, välbesökta 
konserter i stort format, med framstående solister och 
dirigenter. Karaktäristiskt för Stora konsertserien är 
också de inledande och ständigt fullbokade introduk-
tionerna. 2017 inleddes med Trettondagskonsert med 
bal. Anna-Maria Krawe, AnnLouice Lögdlund och Ole 
Aleksander Bang var sångsolister, medan Carlos Torlon-
tano var gästsolist på alphorn och Ruut Kiiski dirigerade. 
Lejonparten av konserten kunde sedan höras på flera 
ställen i länet under länsturnén veckan därpå. 
Chefsdirigent Johannes Gustavsson ledde därefter 
konserterna med instrumentsolisterna Tine Thing Helseth 
(trumpet) och Benjamin Schmid (violin), medan den 
estländska Kristiina Poska dirigerade vårens sista kon-
sert då Wermland Operas orkester välkomnade Dala-
sinfoniettan. Hösten inleddes med en hyllning till Monica 
Zetterlund, arrangerad och ledd av Peter Nordahl samt 
med Rigmor Gustafsson som sångsolist. Här samarbetade 
Wermland Operas orkester med Bohuslän Big Band. 
Någon dag senare repriserades samma konsert i Vara 
konserthus, Bohuslän Big Bands hemmaarena. Som ett 
led i den omfattande Mahlersatsningen gav orkestern 
och dirigent Johannes Gustavsson Das Lied von der 
Erde i oktober. Konserten inleddes med att Gustavsson 
läste Torgny Lindgrens skröna om symfonins tillkomst. 
Sångsolister var Katarina Giotas och Mati Turi. 
Den sista konserten i Stora konsertserien under 2017 

blev fantasykonserten Far and Away. Här samlades  
publik i alla åldrar som tillsammans njöt och fascinera-
des av musiken. Solist var Sabina Zweiacker, presentatör 
Orvar Säfström och dirigent Anja Bihlmaier.
 

Klassisk lördag-serien
Under 2017 utvecklades serien Klassisk lördag. Efter att i 
många år varit en serie som givits på lördagar i ett full-
satt operacafé började vissa konserter flyttas till Stora 
scenen med publiken i salongen. Detta medgav större 
musikernumerär samt ännu fler åhörare. 
Från och med höstsäsongen 2017 gavs Klassisk lördag 
som abonnemang på Stora scenen. Detta visade sig bli 
en satsning som skulle slå mycket väl ut och från den 
första höstkonserten har det ökat från 70 (maxantal i 
Operacaféet) till ca 250 besökare / konsert.
Klassisk lördag är en något kortare klassisk dialogkonsert 
utan paus mitt på lördagen. Serien erbjuder en nära 
kontakt mellan publik och musiker eftersom musikerna 
presenterar tonsättare, musik, instrument och utövare 
från scenen. Under 2017 har orkestern gett två Mahler-
symfonier, nr 1 och nr 9, i kammarformat under ledning 
av Johannes Gustavsson. I dessa symfonier, som i origi-
nal är skrivna för fullskalig symfoniorkester, ger den ofta 
enkelbesatta orkestreringen musikerna i det närmaste 
solistiska uppdrag. En stråkkvintett spelade också  
Mozarts 21:a pianokonsert, ofta kallad Elvira Madigan, 
tillsammans med pianosolisten Martin Sturfält. Dessut-
om gav cellisterna och kontrabasisterna en konsert till-
sammans med sångsolisten AnnLouice Lögdlund. Denna 
konsert gavs också på Rackstadsmuséet i Arvika.

Caféserien
I Caféserien suddas gränser mellan utövare och  
åhörare ut i ännu högre grad. En uppskattad program-
punkt är musikquiz. En gång per termin samlas glada 
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Quiz-deltagare i operacaféet. Quizkonstruktören och 
frågeställaren Lena Gynnemo, ställer kluriga allmänbild-
ningsfrågor till publiken och frågorna illustreras av musik-
stycken spelade av olika instrumentgrupper ur orkestern. 
Quizet är tänkt som ett After Work-evenemang och är ett 
utmärkt tillfälle att locka nya målgrupper till Wermland 
Opera. Under titeln Caféserien ges fortfarande kammar-
musik i Operacaféet på lördagsluncher. Det sker då utan-
för Klassisk lördag-abonnemanget och ges i lättsam och 
nära kontakt med publiken.

Barn och ungdom
Det är viktigt att orkestern exponeras i barn- och ung-
domssammanhang. Dels för de ungas förståelse för 
musiken och dess utövare och dels för lusten till eget 
musicerande. I satsningen Från orgel till piccola kunde 
barn i förskole- till lågstadieålder, i sin lokala kyrka, få 
nära kontakt med både instrument och orkester- 
medlemmar. Orkesterns roll var också väldigt framträ-
dande i Evelyn Jons musikal My Rhapsody in Blue, där  

orkestern fungerade både som musiker och medver-
kande i föreställningen.  Samarbetet runt Luciakonserten 
med Norrstrandsskolans musikklasser fortsatte också till 
både utövares och publikens glädje även detta år. 

Turné
I mars var orkestern en del av den internationella The 
Nordic Piano Competition. En pianotävling som arrang-
erades på Musikhögskolan Ingesund. Efter flera dagars 
uttagning fick de tre finalisterna spela i finalkonserten 
med Wermland Operas orkester under ledning av Johannes 
Gustavsson. Alla uttagningsdagar samt finalkonserten 
livestreamades.
 
Någon månad senare ingick också orkestern i ett samar-
bete med Svenska Kyrkan. I ett samarrangemang mellan 
Fryksände pastorat, Arvika pastorat och Wermland 
Opera gavs två konserter av J.S. Bachs Matteuspassionen 
med orkester, solister samt lokala körer och dirigenter.

Stora Konsertserien ges  
på Karlstad CCC.

Fo
to

: T
om

m
y A

nd
er

sso
n



19

Sommarsäsongen 2017
Under sommarsäsongen tar vi ut svängarna lite extra. 
Gör samarbeten och produktioner som inte ryms i de 
gängse serierna och repertoaren. Vi ger oss kort sagt 
ut på grönbete – och då kan allt hända… Sommar-
månaderna 2017 rymde allt från tre dagars Beethoven-
festival, jubileumskonsert med Weeping Willows och 
Elektronisk dansmusik med Wermland Operas orkester 
till vispop av Thore Skogman med Cecilie och Christer 
Nerfont. Den gemensamma nämnaren för alla konserter 
var Wermland Operas orkester. 
Läs mer om Sommarsäsongen på sidan 22.

Övrigt
Vi sätter värde på att Wermland Operas orkester 
uppfattas som en del av det värmländska offentliga 
livet, som en värdig stämningshöjande ingrediens i 
olika sammanhang.  När Riksidrottsförbundet höll sitt 
Riksting på Karlstad CCC i maj involverades Wermland 
Opera, dess orkester och solisterna Anna-Maria Krawe 
och Ole Aleksander Bang för att ge en konsert samt 

vara ett återkommande inslag under det två dagar 
långa tinget. Dessutom valde IOGT-NTO under sin riks-
stämma i slutet av juni att lägga sin traditionella mid-
nattskonsert i Wermland Operas lokaler med Wermland 
Operas orkester samt med solisterna Ole Aleksander 
Bang, Cecilie och Christer Nerfont.

Öppna repetitioner
Som ett led i att få publiken att lära känna orkestern 
öppnar vi då och då upp repetitionerna för allmänheten. 
Antingen får publiken sitta i orkestersalen och lyssna 
till dirigentens anvisningar och orkestermedlemmarnas 
övningar eller så kan vi arrangera så att åhörarna får 
sitta på stolar bredvid musikerna och erfara känslan av 
att sitta mitt inne orkestern. Wermland Operas orkes-
tervänner bjuds in att bevista en repetition inför varje 
konsert i Stora konsertserien. Dessutom öppnade vi två 
av repetitionerna under Sommarsäsongen. Publiken 
hade då möjlighet att få lyssna till orkesterns repetitioner 
med Hans Ek inför hans Electric Dance Music samt höra 
Per Tengstrands repetition med orkestern inför en av 
Beethovens pianokonserter.

Anja Bihlmaier dirigerar orkestern genom  
Fantasykonserten Far and Away.
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SOMMAR-
SÄSONGEN

Under sommarsäsongen tar vi ut svängarna lite extra och  
gör samarbeten och produktioner som inte ryms i de gängse  

serierna och repertoaren. Vi ger oss kort sagt ut på grönbete – och 
då kan allt hända… Sommarmånaderna 2017 rymde allt från tre  

dagars Beethoven-festival och jubileumskonsert med Weeping Willows 
till vispop av Thore Skogman. Och mycket mer...

Repetition med Weeeping WIllows och  
Wermland Operas orkester under ledning av 

Christoffer Nobin.
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Morgondagens  
Operastjärnor
Sommarsäsongen började i slutet av maj, då ett sam-
arbete med Operahögskolan i Stockholm inleddes kring 
ett operaprojekt för avgångseleverna. Vi ställde teknik, 
scen och orkester till förfogande för elever, regissör 
Stina Ancker och dirigent Glenn Mossop. Detta resul-
terade i en härlig kavalkad av berömda operascener ur 
t.ex. Pärlfiskarna, Askungen och Pelléas et Mélisande på 
Wermland Operas Stora scen.

Weeping Willows
Den brokiga sommarsäsongen fortsatte sedan med 
Weeping Willows som firade 20 år sedan de släppte 
debutalbumet ”Broken Promise Land”. Uppbackade av 
Wermland Operas orkester under ledning av Christoffer 
Nobin bjöd de på en unik jubileumskonsert. Efter att den 
första konserten sålde slut på rekordtid sattes en extra-
konsert in, vilken sålde slut ännu snabbare – på mindre 
än en minut!

Nationaldagskonsert
Enligt traditionen medverkade både orkester och solister i 
det välbesökta nationaldagsfirandet i Museiparken.

Tio tusen röda rosor
I en hyllning till Thore Skogman och dennes omfattande 
visskatt gav Christer och Cecilie Nerfont en somrig 
lunchkonsert under två lördagar i juni. Under ledning 
av kapellmästare Pär Jorsäter, som också gjort urval 
och arrangemang, spelade musiker ur Wermland Operas 
orkester de välkända och älskade låtarna. Glädjande nog 
kunde vi hälsa föreningen Thore Skogmans Vänner från 
Hallstahammar välkomna till premiärkonserten, liksom 
tonsättarens dotter med familj. I samband med den 
andra konserten döptes två stadsbussar; till  
Ole Wiggo Bang och Thore Skogman.

Trollflöjten i Halden
Det väl inarbetade samarbetet med Opera Östfold i 
Halden fortsatte sommaren 2017. Denna sommar med-
verkade Wermland Operas orkester när Norges största 
utomhusopera gav Trollflöjten av W.A. Mozart i mitten 
av juni.

Värmlänningarna
Flera av Wermland Operas orkestermedlemmar ingick 
även i samarbetet med Värmlänningarna i Ransäter. F.A. 

Dahlgrens folklustspel, i regi av Olof Wretling med Sofia 
Karlsson och Ole Aleksander Bang i huvudrollerna, drog 
även denna sommar stora publikskaror till ”Gropa” I 
Ransäters Hembygdsgård. 

Dance Music Symphony 
Hans Eks verk Dance Music Symphony består av tre 
remixer för orkester baserade på musik av bland andra 
Swedish House Mafia, Skrillex, Daft Punk, Aphex Twin 
och Avicii. Det är en hyllning till en av de viktigaste 
strömningarna i vår tid, den elektroniska dansmusiken, 
som under de senaste 20 åren radikalt påverkat dagens 
musik! Med Wermland Operas orkester, påkostad ljus- 
och ljudshow blev konserten spektakulär och mycket 
omtyckt. 

Bara Beethoven
Sommarsäsongen avslutades med en tre dagar lång 
tonsättarfestival. Världspianisten Per Tengstrand och 
Wermland Operas orkester spelade Beethovens samt-
liga pianokonserter under tre sommarkvällar i rad. 
Publiken, som fyllde operahuset varje kväll, fick en fan-
tastisk möjlighet att lära känna Beethoven som tonsät-
tare av pianomusik. Musikkritikern Camilla Lundberg 
guidade publiken genom alla fem pianokonserterna 
samt Körfantasi för piano, kör och orkester. Chefsdirigent 
Johannes Gustavsson dirigerade samtliga konserter.
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JULEN 2017
ÅRETS JULTURNÉ

Kura skymning - en afton i väntan på julen var namnet på 
Wermland Operas julturné 2017. Far och son, Stefan och 
Anton Ljungqvist, bjöd på en härlig afton medan publiken 
väntade på att julkänslan skulle infinna sig. Publiken fick 
vara med om en stämningsfull kväll där både skratt och 
högtidlighet blandades i ett program med allt från Evert 
Taube och Dan Andersson till julmusik ur den amerikanska 
sångboken och den obligatoriska O Helga Natt! Förutom att 
de båda sångarna från och till kompade sig själva på gitarr 
medverkade också den mångsidiga Samuel Skönberg på 
piano. Den månadslånga turnén startade i Segmons Folkets 
Hus den 17 november och slutade 17 december i Tösse. Då 
hade turnésällskapet hunnit gästa inte mindre än 26 Folkets 
Hus, sockenstugor eller bygdegårdar i hela Värmland!

LUCIAKONSERT 2017

I ett omfattande samarbete med Norrstrandsskolans Mu-
sikklasser gav Wermland Opera traditionsenligt en Lucia-
konsert. Efter att flera år i rad haft samma koncept gjorde 
projektledare och orkesterproducent Lena Gynnemo detta 
år en ny ramberättelse med ny musikrepertoar. 

Med avstamp i berättelsen om barnen som missar tåget 
till tomten och bestämmer sig för att ta sig dit själva, fick 
publiken följa med på en resa världen runt och höra många 
länders olika julmusik. Barnens tomte-letar-äventyr ledde 
också naturligtvis till Italien där de hittade Lucia och hela 
hennes följe. Barnen och orkestern gav två, i princip full-
satta, konserter på Karlstad CCC.

Medverkande: Cecilie Nerfont Thorgersen och  
Christer Nerfont.  Dirigent: Andreas Eriksson Hjort

Årets affischbild till Luciakonserten. 
En resa för att hitta julen. 
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BARN           UNGDOM
Wermland Opera erbjuder varje år musik- eller musikteaterupp-               

levelser till länets alla barn och ungdomar i olika åldrar. Under 2017 
har barn- och ungdomsavdelningen erbjudit fem produktioner 

som spelats på turné eller på någon av våra scener. 

Evelyn Jons i My  Rhapsody in Blue.
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Från orgel till piccola
För barn mellan 5 till 10 år erbjöds musikteaterkonser-
ten Från orgel till piccola. Den gavs på olika orter i de 
lokala kyrkorna. Tillsammans med kyrkråttan Cornelia 
fick barnen reda på hur en kyrkorgel låter och fungerar 
samt vilka instrument som finns i en orkester.

Det är inte alla som haft möjlighet att få höra ljudet 
av en kyrkorgel som används med hela sin kapacitet. 
Därför tog konserten plats i kyrkor runt om i Värmland. 
Eftersom hela Wermland Operas orkester kom på 
besök blev det också en presentation av orkesterns alla 
blås- och stråkinstrument. Under konsertens gång dök 
den lilla kyrkråttan upp som ställde nyfikna frågor till 
konsertmästaren och organisten om hur en orgel fung-
erar och vilka instrument som finns med i orkestern. 
Allt resulterade i en workshop där barnen fick sjunga 
med i en sång tillsammans med orkestern. 

Medverkande: Ann Sigurdson, Linnéa Andersson Kurko, 
Magnus de Verdier, Wermland Operas orkester

Prova på sång och dans
För 5-åringar på förskolan

För de allra minsta erbjöd Wermland Opera Carolina 
Carlssons och Pär Jorsäters program Prova på sång 
och dans. Det var en interaktiv halvdag på förskolor 
där 5-åringarna fick vara med och göra en egen före-
ställning. De lärde sig en sång, en dans, fick smink och 
kostym. Sen när strålkastaren tändes och publiken, i 
form av kompisar och föräldrar, var på plats, spelade de 
upp sin lilla musikal. 

Min låtsasvän
För 4-åringar

Wermland Opera fick besök från Göteborgsoperans 
ensemble som presenterade föreställningen Min 
låtsasvän. Det var en danssaga med ord och sång för 
4-åringar. Publiken, så väl som dansarna och musikerna, 
tog plats uppe på scenen.

I föreställningen vaknar Pojken och gör allt det han 
alltid brukar göra under sin dag. Hans vän finns med 
honom under lek och samtal. Men vem är denna vän? 
I danssagan med ord blandades allvar och glädje, 
dans och sång. Musikalartisten David Lundqvist och 
dansaren Andrzej Glosniak berättade sagan till musik 
komponerad av Per Larsson. Produktionen är en dans-
saga efter en idé av Monica Milocco.

Sagan om Miranda,  
Filip och Hoppet
För 6-9-åringar

”Mitt inne i den djupa mörka skogen dit ingen vanlig män-
niska vågar sig, - härskar den hemska häxan Gröna Frun…”

Så börjar Sagan om Miranda, Filip och Hoppet, som är 
en föreställning för barn om vänskap, mod, rädslor och 
avundsjuka. Det är en interaktiv musikal som bjuder på 
musik, sång, dans, ljudeffekter, massor med humor och 
lite läskigheter.

Musiken är komponerad i olika stilar och handlingen är 
grundad på folksagans tradition där ont möter gott, 
hinder måste övervinnas och gåtor måste lösas. Miran-
da, föreställningens hjälte, behöver publikens hjälp för 
att lyckas med uppdraget att rädda sin vän …

Föreställningen belyser värdegrunder såsom: att ställa 
upp för varandra, att vara en god kamrat och att våga 
stå för det som är rätt!

Medverkande: Ingrid Langaard, Margareta Magnusson, 
Rikard Bernström, Pär Jorsäter

My Rhapsody in Blue
För högstadiet

Evelyn Jons framförde föreställningen, som hon själv 
skrivit. Den är ursprungligen ett beställningsverk av 
Göteborgs Symfoniker och all musik är komponerad av 
George Gershwin. 12 musiker från Wermland Operas 
orkester medverkade på scenen. My Rhapsody in Blue 
handlar om mobbning och dess konsekvenser.

På sociala medier lever huvudpersonen ett framgångs-
rikt liv, är snygg och uppvaktad. I verkligheten är hon 
någon helt annan...

Hjältinnan har isolerat sig efter år av mobbning. Hon 
lever genom ett alter ego hon skapat på sociala medier. 
Där är hon snygg, populär och självsäker. I verkligheten 
kämpar hon ensam för att övervinna sitt självförakt. 
Hennes enda glädjekälla är musiken. Men räcker det 
för att hon ska våga lämna sin isolering och möta verk-
ligheten?
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SAMARBETEN 2017

A Actic
 Arvika Kommun
 Arvika Konsertförening
 Arvika Teaterförening            

B Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferans
 Bilda Studieförbund
 Bohuslän Bigband, Vara Konserthus 
 Bygdegårdarna i Värmland

C Centrum Karlstad 
 Clarion Collection Hotel Drott
 Clarion Hotel Plaza
 Comfort Hotel Bilan
 Coop MedMera

D Demokratins gränser

E Eda Kommun
 Elite Stadshotellet Karlstad

F Folkets Hus och parker
 Folkuniversitet
 Forshaga Kommun
 Företagssalongen

G Good Morning Karlstad Hotell
 Great Event of Karlstad

H Hagfors Kommun
 Hammarö Teaterförening
 Handelskammaren Värmland
 HSB (mässa för deras medlemmar)
 HSB Karlstad

I Ica
 IOGT NTO (Monica Ståhl)

K Karlskoga Konsertförening 
 Karlstad Airport
 Karlstad CCC
 Karlstad Kommun
 Karlstad Teaterförening
 Karlstad Universitet
 Karlstads Kommun
 Karlstads Universitet
 Kil Kommun
 Klara’s Café
 KMTI

K Kristinehamn Kommun
 Kultur på Landsbygd
 Kulturskolan i Karlstad

L Landshövdingen i Värmlands Län
 Lars Lerin Konsthall

M Musikhögskolan Ingesund

N Norrstrandsskolans föräldraförening
 Norrstrandsskolans Musikklasser
 Näringlivsgalan, Karlstads kommun

R Region Värmland
 RESEO
 Riksteatern Värmland
 River C Hotell
 RMS Regional Musik i Sverige 
 Rotary 

S Savoy Hotell 
 Scalateatern 
 Scandic Karlstad City
 Scandic Klarälven
 Scandic Winn
 SJ-Prio
 Skapande skola i Värmland
 Sticky Beat
 Studieförbundet Bilda 
 Swedish Rally Uddeholm 
 Svensk Scenkonst
 Svenska Kyrkan
 Synskadades Riksförbund i Värmland
 Säffle Kommun
 Säffle Konsertförening

T Torsby kammarmusikvänner 

W Wermland Operas orkestervänner
 Wermland Operas teaterombud
 Wettergrens stiftelse
 Visit Karlstad Member
 Visit Värmaland
 Värmlands Museum
 Värmlänningarna

Z Zonta 

Å Årjängs Kommun
 Årjängs teaterförening

TILLSVIDAREANSTÄLLD PERSONAL 
PÅ WERMLAND OPERA 2017
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TILLSVIDAREANSTÄLLD PERSONAL 
PÅ WERMLAND OPERA 2017

Ole Wiggo Bang, opera- och orkesterchef

Lena Nyberg, administrativchef 

Mikael Ståhl, ekonomiansvarig  

Susanne Höögh Jacobsson, löneansvarig 75%

Ulrika Nilsson, personaladministratör 50%

Gitte Nordman, receptionist 50%

Hans Wallstav, fastighetsansvarig

Pernilla Bergland Eduard, marknadschef

Johanna Sterner, art director/grafisk formgivare

Ewa Höögh van Baaren, säljare

Johanna Wernius, biljettkassa 80%

Annica Åkerberg-Landmark, biljettkassa 75%

Camilla Nordström, operaproducent

Annlouice Lögdlund, sångare

Cecilie Thorgersen Nerfont, musikalartist

Christer Nerfont, musikalartist

Anna-Maria Krawe, sångare (långtidskontrakt)

Björn Eduard, sångare (slutade 6/1–2017)

Ann Sigurdsson, sångare (slutade 6/1–2017)

Cathrine Sheehan regiassistent/inspicient

Lina Braaten, repetitör (började 1/12-2017)  

Anne Bolstad, barn och ungdoms producent/ 

projektledare (slutade 31/7–2017) 

Fredrik Sjöstedt, barn och ungdoms producent/ 

projektledare (började 1/8-2017)

Annika Bohlin, projektledare  

Inger Einheri, teknisk producent 

Kenneth van Baaren, verkstadskoordinator/smed 

Magnus Björklund, snickare (började 31/7-2017) 

Marin Tjärning, automation/belysningstekniker (började 3/9–2017)

Maja A Wallstav, rekvisitör/attributör

Marie Sandberg, dekormålare

Lena Lidström, tillverknings- och föreställningsteknisk personal

Lisa Durán, skräddare/tillskärare

Anneli Thorén, skräddare/tillskärare

 

Elisabeth Näsman, maskör/perukmakare

Christina Hednar, maskör/perukmakare 

Lena Gynnemo, orkesterproducent (började 1/9-2017)

Pär Burman, podieinspicient/notbibliotekarie

Richard Lazar, konsertmästare 

Magnus de Verdier, konsertmästare

Svante Olsson, alt. konsertmästare

Torbjörn Strand, violin

Fredrik Andersson, violin

Anne Hegna Grumer, violin

Anna Olsson, violin

Thomas Grönroos, violin

Matilda Gantelius, violin

Radu Mitnei, violin 

Martina Lassbo, violin 

Thomas Heinemann, viola

Fredrik Öhman, viola

Fredrik Hulthe, viola

Rikard Bernström, viola

Gudmund Ingvall, solocellist 

Emma Fjeldli, cello 

Vakant, cello

Karl Kinberg, kontrabas 

Oscar Rentzhog, kontrabas 

Mats Nilsson, flöjt

Linnea Kurko Andersson, flöjt 

Julia Hantschel, oboe (började 1/8-2017)

Teresia Alm, oboe

Jonas Arvidsson, fagott

Stefanie Erdmann, fagott 

Reinert Indrehus, horn 

Virginia Simón Monje, horn 

Kjell-Erik Paulsrud, trumpet

Jesper Knutsson, trombon (började 1/4 -2017) 

Vakant, trumpet 

Jesper Sejrup Clausen, klarinett 

Anna McGregor, klarinett 

Jonas Landén, slagverk

Ole Wiggo Bang, opera- och orkesterchef

Lena Nyberg, administrativchef

Pernilla Bergland Eduard, marknadschef

Camilla Nordström, operaproducent

Fredrik Sjöstedt, barn och ungdomsproducent/projektledare

Inger Einheri, tekniskproducent

Lena Gynnemo, orkesterproducent 

LEDNINGSGRUPP
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

Styrelsen för stiftelsen Värmlandsoperan, forsättningen  
kallad Wermland Opera, avger härmed redovisning för tiden  
1 januari - 31 december 2017, stiftelsens 43:e verksamhetsår

Wermland Operas verksamhet bedrivs i stiftelseform med 
Värmlands läns landsting och Karlstads Kommun som ur-
sprungliga stiftesbildare.

Stiftelsens ändamål är att i första hand inom Värmlands län 
med fast ensamble och på annat sätt driva konstnärlig musik- 
och teaterverksamhet.

Föreställningar och publik

Wermland Opera har under året presenteras enligt följande:

Totalt 244 framförande . Av dessa var 146 på en av Wermland 
Operas scener och 4 skolföreställningar samt 94 i turnéverk-
samhet. Wermland Operas föreställningar har totalt besökts 
av 108 704 personer varav 15 174 var barn och ungdomar. 
Vad gäller verksamhetens geografiska fördelning har  
181 framträdanden skett i hemkommunen. 51 i övriga länet,  
9 utomläns samt 3 utomlands. Se efter följande statistik, 
även med fördelning per kommun.

Styrelse och arbetsutskott

Ordinarie ledamöter: Philip Johnsson, ordförande (S),  
Katarina Hultkrantz, vice ordförande (M), Kerstin Einevik 
Bäckstrand (C), Ann-Christine Janhagen Olsén (S) avgått, 
ersätts av Christina Wahrolin (S), Linda Larsson (S), Fredrik 
Persson (S), samt Niklas Lehresjön (L).

Ersättare: Nils-Gunnar Andersson (S), Anna Dahlén-Gauffin 
(S), Helena Einarsson (S), Gunilla Boqvist (V), Faisal Osman 
(MP), Ingegerd Wikström (SIV) samt Monica Ståhl (KD).

Ordinarie ledamöter i AU: Philip Johnsson (S), Katarina 
Hultkrantz (M) och Fredrik Persson (S).

Föredragande i styrelsen: Ole Wiggo Bang och Lena Nyberg. 
Lena Nyberg är även sekreterare.
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger och Arbetsutskottet 
(AU) vid 5 tillfällen.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige.

Stiftelsen har under året 2017 förlängt avtalet med Opera- 
och orkesterchef Ole Wiggo Bang, i ytterligare 2 år.

Revisorer

Auktoriserad revisionsbyrå PwC, Auktoriserad revisor Stefan 
Lungström. Ordinarie revisor utsedd av Region Värmland 
Jonny Mattsson (KD) med Benny Persson (C) som ersättare.

Firmateckning

Firman har tecknats av styrelsen i sin helhet eller av Philip 
Johnsson, Ole Wiggo Bang och Lena Nyberg, två i förening.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret

Wermland Opera  har som övriga scenkonstinstitutioner, 
rutinmässigt sedan många år, använt sig av avdragsmöjlighet 
för musiker och sångare vid beräkning av skatt och arbets- 
givaravgifter. För beräkningen har man tillämpat den scha-
blon som skatteverket (SKV) angivit avseende musiker och 
sångartister (SKVFS 2011:22). SKV har beslutat sedan 1 januari 
2017  slopa möjligheten till avdrag, vilket har lett till ökade 
kostnader för Wermland Opera med 2 mkr för 2017.

Finansiering

Karlstad Kommun, Region Värmland samt Statens Kulturråd, 
via ramen för samverkansmodellen, har för 2018 beslutat om 
ett bidrag till Stiftelsen om 73 848 tkr (73 448 tkr år 2017). 
I och med ny mandatperiod från 1/1 2019 finns inga beslu-
tade anslag, dock är det Wermland Operas förhoppning om 
en långsiktig ekonomisk strategi likt innevarande period.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 530 tkr. 

Omsättning och resultat 2017

Omsättning inklusive anslag och räntor är 87 391 497 kr och 
resultatet är 1 315 579 kr. Årets resultat grundars sig i huvud-
sak på god beläggning samt vidareförsäljning av dekor. Till-
sammans med tidigare års balanserade resultat på 3 442 724 kr  
ger detta ett eget kapital på 4 858 303 kr, av vilket 100 000 kr  
enligt stadgarna är avsatt till en reservfond, återstående 
överskott på 4 758 303 kr balanseras i ny räkning.
Kostnader för framtida produktioner har tagits under 2017. 
Se även efterföljande resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 11 788 525 11 527 885

Övriga intäkter 2 154 805 1 047 577

13 943 330 12 575 462

OFFENTLIGA ANSLAG

Statens Kulturråd 37 949 000 36 038 000

Region Värmland 21 202 000 20 905 000

Karlstad Kommun 14 297 000 13 624 040

73 448 000 70 567 040

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -35 154 540 -34 037 151

Personalkostnader 2 -50 444 604 -49 696 679

Avskrivningar av materiella tillgångar 3 -373 441 -549 702

-85 972 585 -84 283 532

RÖRELSERESULTAT 1 418 745 -1 141 030

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter 167 5 045

Räntekostnader -8 970 -8 018

-8 803 -2 973

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 409 942 -1 144 003

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Överavskrivning inventarier -94 363 0

-94 363 0

RESULTAT FÖRE SKATT 1 315 579 -1 144 003

SKATT - -

ÅRETS RESULTAT 1 315 579 -1 144 003
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggingstillgångar

Inventarier 3 1 448 555 1 291 998

Finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätt 4 10 000 10 000

Summa anläggningstillgångar 1 458 555 1 301 998

OMSÄTTNINGSTILGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 367 757 318 508

Övriga fordringar 1 112 846 953 480

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 2 932 496 2 680 895

4 413 099 3 952 883

Kassa och bank 7 543 230 10 579 270

Summa omsättningstillgångar 11 956 329 14 532 153

SUMMA TILLGÅNGAR 13 414 884 15 834 151

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31

EGETKAPITAL

Bundet eget kapital

Reservfond 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 442 724 4 586 727

Årets resultat 1 315 579 -1 144 003

Summa eget kapital 4 858 303 3 542 724

OBESKATTADE RESERVER

Avskrivning utöver plan 124 008 29 645

Summa obeskattade reserver 124 008 29 645
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (forts.) Not 2017-12-31 2016-12-31

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 6 149 135 198 135

Summa långfristiga skulder 149 135 198 135

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 3 301 425 4 708 380

Skuld till kreditinstitut 6 48 000 48 000

Skatteskulder 105 895 63 044

Övriga kortfristiga skulder 7 1 835 432 1 778 351

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 2 992 686 5 465 872

Summa kortfristiga skulder 8 283 438 12 063 647

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 414 884 15 834 151
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

Reservfond
Balanserat  
resultat

Årets 
resultat

Summa
eget kapital

Ingående balans per 1/1 2016 100 000 4 018 159 568 568 4 686 727

Disposition av föregående års resultat 568 568 -568 568 0

Årets resultat 2016 -1 144 003 -1 144 003

Utgående balans per 31/12 2016 100 000 4 586 727 -1 144 003 3 542 724

Ingående balans per 1/1 2017 100 000 4 586 727 -1 144 003 3 542 724

Disposition av föregående års resultat -1 144 003 1 144 003 0

Årets resultat 2017 1 315 579 1 315 579

Utgående balans per 31/12 2017 100 000 3 442 724 1 315 579 4 858 303
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KASSAFLÖDESANALYS
2017 2016

Löpande verksamheten

Årets resultat efter finansiella poster 1 409 442 -1 144 003

Avskrivningar 373 441 549 702

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

1 782 883 -594 301

Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -460 216 -333 269

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -3 780 209 2 983 231

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 240 425 2 649 962

Investeringar

Investering i materiella anläggningstillgångar -529 998 -1 136 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -529 998 -1 136 200

Finansiering

Ökning/minskning av långfristig skuld -49 000 198 135

-49 000 198 135

Årets kassaflöde -3 036 540 1 117 596

Ingående likvida medel 10 579 270 9 461 674

Utgående likvida medel 7 543 230 10 579 270

Förändring likvida medel -3 036 040 1 117 596
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Redovisningsprinciper  
och värderingsprinciper

Allmän information
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554) samt bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (”K3”). 
 
Detta är första året stiftelsen tillämpar K3 och övergångs-
datum till K3 har fastställts till den 1/1 2016.
Stiftelsen tillämpande tidigare Årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens dåvarande allmänna råd. 
 
Vid övergången till K3 krävs att stiftelsen tillämpar K3  
retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2016 
omräknas, om så behövs, enligt K3. Omräkning av historiska 
jämförelsetal har dock inte medfört att någon jämförelse-
siffra justerats.

Intäktsredovisning 
Inkomster från biljettförsäljning redovisas som intäkt i  
samband med tidpunkten för föreställningen. 

Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med 
krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 
för att få bidrag uppfyllts och de ekonomiska fördelarna 
som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer 
att tillfalla stiftelsen samt inkomsten kan beräknas tillförlitlig. 
Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den 
tillgång som stiftelsen fått.
 
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav 
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen 
utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer tillfalla företaget och inkom-
sten kan beräknas tillförlitlig. Offentliga bidrag har värderats 
till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen fått.
 
Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa 
det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.
 
Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anlägg-
ningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Gåvor
Gåvor intäktsredovisas det räkenskapsår gåvan överlämnas.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersätt-

ningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
 
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda av-
gifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen 
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat 
belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas 
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier 
erläggs.

Materiella anläggningstillgångar
Redovisning sker till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i 
bruk. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs 
linjärt enligt följande:
 
Inventarier 5-10 år
 
Då skillnaden i förbrukningen av en materiella anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnads-
förs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat 
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs 
av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en till-
gång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess nyttjandeperiod.  
 
 
Fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade 
till balansdagenskurs. Övriga tillgångar och skulder är värde-
rade enligt lägsta värdets princip.
  
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets 
likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen 
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 
och utbetalningar.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
slut.

NOTER

1
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NOTER

2

3

4

PERSONAL 2017 2016

Antal

anställda

varav

antal män

Antal

anställda

varav

antal mänMedeltal anställda

Totalt 94 42 87 41

Antal anställda redovisas i årsarbetare, dvs den tjänstgöring som en heltidarbetande utför.

Löner, andra ersättningar m.m. 2017 2016

Löner och andra

ersättningar

Soc.kostnader

(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra

ersättningar

Soc.kostnader

(varav pensions-

kostnader)

Totalt 34 424 169 15 416 433 35 181 721 14 042 520

(4 024 161) (4 423 511)

INVENTARIER 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 250 495 2 114 295

Inköp 529 998 1 136 200

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 780 493 3 250 495

Ingående avskrivningar enligt plan -1 958 497 -1 408 795

Avskrivningar enligt plan -373 441 -549 702

Försäljning och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan

-2 331 938 -1 958 497

Utgående planmässigt restvärde 1 448 555 1 291 998

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31

Bostadsrätt Brf Hagaporten

Anskaffningsvärde 10 000 10 000
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NOTER

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 2 497 967 2 421 809

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 434 529 259 086

2 932 496 2 680 895

SKULDER TILL KREDITINSTITUT 2017-12-31 2016-12-31

Lån DNB 197 135 246 135

Avgår: Kortfristig del -48 000 -48 000

149 135 198 135

ÖVRIGA SKULDER 2017-12-31 2016-12-31

Personalskatter 1 761 027 1 691 151

Övrigt 74 405 87 200

1 835 432 1 778 351

UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semesterkostnader 502 483 663 390

Upplupna lönekostnader 431 865 534 918

Upplupen löneskatt på pension 612 987 751 600

Övriga upplupna kostnader 412 779 315 359

Förutbetalda intäkter 1 032 572 3 200 605

2 992 686 5 465 872

Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar med äganderättsförbehåll 159 120 212 160

Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

Garanti, Svensk Scenkonst 1 195 361 1 186 620

5

6

7

8

9

10
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ANTAL SPELNINGAR 
PER TYP

ANTAL SPELNINGAR 
GEOGRAFISK

PUBLIK
ANTAL 
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Opera, Musical 82 0 4 86 0 86 27 742 2 868 30 610

Sommar på Operan 10 5 10 5 15 6 411 130 6 541

Barn och Ungdom 16 37 35 13 5 53 100 5 511 5 611

Orkester 14 7 14 4 3 21 9 209 398 9 607

Samarbeten 7 12 7 9 3 19 12 795 6 267 19 062

Vård och Julturné 33 12 20 1 33 2 273 2 273

Fasadshow Julklapp 17 17 35 000 35 000

SUMMA 146 94 4 181 51 9 3 244 93 530 15 174 108 704

OPERA/MUSICAL

ANTAL  
PUBLIK

ANTAL SPELNINGAR 
GEOGRAFISK

PUBLIK
ANTAL 
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Les Misérables 41 4 45  45 14 457 2 326 16 783

The Greek Passion 10 10 10 2 397 149 2 546

Evig Jul 31 31 31 10 888 393 11 281

SUMMA 82 0 4 86 0 0 0 86 27 742 2 868 30 610

SOMMAR 
PÅ OPERAN

ANTAL SPELNINGAR 
TYP

ANTAL SPELNINGAR 
GEOGRAFISK

PUBLIK
ANTAL 
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Opera högskolan 2 2  2 379 17 396

Värmlänningarna i Ransäter 5 5 5 3 174 3 174

Bara Beethoven 3 3 3 1 072 57 1 129

Dance Music 1 1 1 206 42 248

Tiotusen röda rosor 2 2 2 537 9 546

Midnattskonsert IOGT-NTO 1 1 1 200 200

Weeping Willow 1 1 1 843 5 848

TOTALT 10 5 0 5 0 0 0 15 6 411 130 6 541

Guidad visning 7 20 20

Öppna repetitioner 1 200 200

TOTALT 8 220 220
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STORA KONSERT-
SERIEN KCCC
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Trettondagskonsert 1 4 1 3 1 5 1 563 18 1 581

Tine Thing Helseth 1 1 1 941 25 966

Benjamin Schmid 1 1 1 829 5 834

Brittiska tonsättare 1 1 1 1 2 964 22 986

Monica Z 80 år 1 1 1 1 2 1 964 19 1 983

Das Lied von der Erde 1 1 1 895 10 905

Far and Away 1 1 1 1 151 259 1 410

TOTALT 7 6 7 3 3 13 8 307 358 8 665

KLASSISK LÖRDAG

H
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Mahler symfoni nr 1 1 1 1 168 10 178

Möt våra cellister och 

basister
1 1 1 1 2 124 1 125

Mozart pianokonsert nr 21 1 1 1 248 15 263

Mahler symfoni nr 9 1 1 1 237 8 245

TOTALT 4 1 4 1 5 777 34 811

CAFÉSERIEN
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Quiz 1 1 1 40 40

Möt våra musiker, sep-

tember
1 1 1 54 6 60

Quiz oktober 1 1 1 31 31

TOTALT 3 3 3 125 6 131

ORKESTER 2017
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Fördelning i orkestern utifrån kvinnor,  
män samt utländska och svenska musiker.

År kvinnor män utländska svenskar totalt

2017 13 20 11 22 33

2016 13 20 11 22 33

2015 12 21 9 24 33

2014 9 22 7 24 31

 

SAMARBETEN
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Matteuspassionen 0 2 2 2 655 655

Brahms requiem 0 2 2 2 681 681

Nationaldagsfirande 1 1 1 4 000 1 000 5000

Luciakonsert med  

Norrstrand musikklasser
2 2 2 1 733 393 2126

Operahögskolan 2 2 2 379 17 396

Värmlänningarna 0 5 5 5 3174 3174

Riksidrottsting 2 2 2 2000 2000

Opera Ostfold 0 3 3 3 6 900 1 700 8 600

7 12 7 9 3 19 16 348 6 284 22 632

TOTALT publik orkesterproduktioner 32 239 
TOTALT antal konserter 15

TURNÈ
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Trettondagskonsert, 

Torsby
1 1 1  68     1     69    

Trettondagskonsert, 

Karlskoga
1 1 1  186     9     195    

Trettondagskonsert,  

Hämnäs, Årjäng
1 1 1  73     7     80    

Trettondagskonsert, 

Säffle
1 1 1  151     3     154    

Brittiska Tonsättare, Falun 1 1 1  164     2    166    

Monica Z 80 år, Vara 1 1 1  513    513    

Klassisk lördag, cellister, 

basar och Annlo, Arvika
1 1 1  55    55    

Matteuspassionen, Torsby 1 1 1  370    370    

Matteuspassionen, Arvika 1 1 1  250     35    285    

Brahms Requiem, Arvika 2 2 2  517     164    681    

0 11 8 3 11 2 347    221    2 568    
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ARVIKA

HAGFORS/
EKSHÄRAD

HAMMARÖ

KARLSTAD

KRISTINEHAMN

SÄFFLE

TORSBY

GRUMS

FILIPSTAD

FORSHAGA

KIL

ÅMÅL

SUNNE

Barn och ungdomar från 13 kommunder tog del av 
Wermland Operas produktioner under året.
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TURNEÉR 2017
Skolföreställnigar fördelade kommunvis.

BARN OCH 
UNGDOM 2017

ANTAL SPELNINGAR  
TYP

ANTAL SPELNINGAR  
GEOGRAFISK

PUBLIK  
ANTAL
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Prova på sång och dans 19 17 1 1 19 554 554

Min låtsas kompis 2 2 2 175 175

Sagan om Miranda, Filip 

och Hoppet

8 4 8 4 12 2 002 2 002

My rhapsody in blue 1 7 1 7 8 1 556 1 556

Les Miserables  4 4 4 2 326 2 326

Från Orgel till Piccola 5 1 4 5 905 905

Jag slog en kille idag 

(13/1 2017)

2 1 1 2 235 235

RUM Riksförbundet  

Unga Musiker

1 1 1 100 84 184

SUMMA 16 37 35 13 5 0 53 100 7 837 7 937

TURNEÉR

Skolföreställnigar 
fördelade kommunvis
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Arvika 0

Degerfors 0

Eda 0

Filipstad 232 125 357

Forshaga 469 473 104 1 046

Grums 0

Hagfors/ekshärad 103 131 234

Hammarö 254 270 189 713

Karlskoga 400 2 050 2 450

Karlstad 235 102 507 175 568 148 184 1 919

Kil 17 150 167

Kristinehamn 295 12 307

Munkfors 0

Storfors 200 200

Sunne 214 140 354

Säffle 0

Torsby 35 35

Årjäng 125 125

Örebro 30 30

TOTAL 235 905 554 175 2 002 1556 184 2 326 7 937

BARN & UNGDOM 2017
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KOMMUN VÅRDTURNÉ

ANTAL  
FÖRESTÄLLNINGAR

VÅRDTURNÉ  

VÅR OCH HÖST
PUBLIK

JULTURNÉ

ANTAL 
FÖRESTÄLLNINGAR

JULTURNÉ

PUBLIK

Arvika 2 210

Filipstad 1 80

Forshaga 2 115

Grums 3 200

Hagfors/ekshärad 2 122

Hammarö 1 85

Karlstad 7 270 5 350

Kil 1 80

Kristinehamn 3 240

Sunne 1 100

Säffle 1 75

Torsby 2 156

Åmål 2 190

TOTAL 7 270 26 2 003

Nedan redovisas vår och höst turnè kommunvis.

FASADSHOW ANTAL SPERLNIINGAR 
TYP

ANTAL SPELNINGAR 
GEOGRAFISK

PUBLIK
ANTAL
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Fasadshow 17 17  17 35 000 0 35 000

SUMMA 17 0 0 17 0 0 0 17 35 000 0 35 000

TURNÉER 2017

FASADSHOW 2017
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GUIDADE ANTAL

Vuxen Barn/Ungd Totalt

Guidade turer Stora scen 206 251 457

Guidade turer lillascen 1 097 1 097

TOTALT 1 554

Vuxen Barn/Ungd Totalt 

Drömsommar jobbet 20 20

20

Vuxen Barn/Ungd Totalt

Öppna repetioner med Orkestern 90 90

Introduktion Abonnemangkonsert 1 500 1 500

Introduktion The Greek Passion 750 750

SUMMA 2 340

FÖRLÄSNINGSSERIE Vuxen Barn/Ungd Totalt 

Operan The Greek Passion 38 38

Kazantzakis, Kristus och Kyrkan 52 52

Musiken i The Greek Passion 51 51

SUMMA 141 141

NÅGRA AV DE ÖVRIGA 
AKTIVITERNA  SOM HAR HÄNT UNDER 2017



Älvgatan 49, 652 30 Karlstad. Tel 054-21 03 90. 
Postgiro 24 21 21-2. Bankgiro 231-0761. Org nr 873201-5311 www.wermlandopera.com


