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uider Opera på Skärets sommarfestival 
2014
Sveriges ledande operafestival, Opera på Skäret, bjuder i år på tio föreställningar av Otello, tre 
sommarkonserter och fyra pubkvällar i operacaféet. Det unika operahuset i ett före detta virkesmagasin, 
ligger naturskönt vid sjön Ljusnaren utanför Kopparberg i Bergslagen. Opera på Skäret är också världens 
enda operahus med en egen tågstation och tar varje sommar emot operabesökare som kommer med 
chartrade operatåg från Stockholm

Otello
Under årets sommarfestival, den elfte i raden, sätter Opera på Skäret upp Verdis Otello. Operan bygger på 
Shakespeares verk och är en dramatisk historia om kärlek, svek och svartsjuka. Ensemblen är en 
spännande mix av internationella och svenska sångare. Marcello Mottadelli dirigerar Opera på Skärets 
orkester, William Relton regisserar och Cordelia Chisholm står för kostym och scenografi.
Scen:  Stora scenen

Datum:
Lördag 26 juli – premiär 1 
Söndag 27 juli – premiär 2
Torsdag 31 juli
Lördag 2 augusti
Söndag 3 augusti
Torsdag 7 augusti
Lördag 9 augusti
Söndag 10 augusti
Lördag 16 augusti
Söndag 17 augusti



 

Sommarkonserter på Kammarscenen
Skönhet, stålar och stödstrumpor!
En musikalisk berättelse om åldersfixering och skönhetsideal. Med sopranerna Anna Maria Johansson och 
Catarina Lundgren, mezzosopranen Carolina Bengtsdotter-Ljung samt Henrik Löwenmark på piano.
Datum : söndag 13 juli

Sommarkonsert
Konsert med den internationellt rosade sopranen Sally Silver och pianisten Bengt-Åke Lundin.
Datum : söndag 20 juli

Operaakademins avslutningsföreställning
Operaakademin är ett unikt utbildningssamarbete mellan Opera på Skäret och Musikhögskolan i Örebro. 
Varje år avslutas kurserna med en gemensam konsert.
Datum : fredag 1 augusti

Musikkvällar i operapuben
Spontana evenemang där solister, körsångare och musiker från årets föreställning uppträder. Det blir sånger, 
arior och musikstycken ur olika genrer i en skön blandning. Mat och dryck serveras.
Scen:  Operacaféet

Datum :
Fredag 4 juli
Fredag 11 juli
Fredag 8 augusti
Fredag 15 augusti

Operatåget
Opera på Skäret är världens enda operahus med egen tågstation.Hit går endagsresor med veterantåg från 
Stockholm till föreställningarna av Otello på lördagar och söndagar. I paketet ingår resa, biljett till 
föreställningen, tvårätters lunch och trerätters middag. Utresan sker på förmiddagen och hemkomsten sker 
före midnatt.

Datum
Lördag 26 juli
Söndag 27 juli
Lördag 2 augusti
Söndag 3 augusti
Lördag 9 augusti
Söndag 10 augusti
Lördag 16 augusti
Söndag 17 augusti



Sommarcafé och guidad tur
Sommarcaféet serverar hembakt och lättare lokalproducerade rätter, kaffe och te, öl och vin. Konstnärlige 
ledaren Sten Niclasson guidar och berättar om Opera på Skäret varje onsdag klockan 14.00-15.30.
Datum : 23 juni-17 augusti

Priser
Otello: 380 kr, 580 kr eller 680 kr per biljett
Sommarkonserter på Kammarscenen: 180 kr per biljett
Musikkvällar i operapuben: 180 kr per biljett
Barn under 13 år går gratis i vuxens sällskap
Operatåget: 2 350 kr för biljett, tågresa, lunch och middag

Rabatter
Medlemmar i vänföreningen: 10 procent rabatt
Studerande: 25 procent rabatt
Ungdomar: 13 till 19 år 50 procent rabatt

Biljettförsäljning
Opera på Skärets biljettkontor på telefon 0580-711 00 eller online på 
https://www2.nortic.se/tickets/event/1111

Kontakt
Sten Niclasson, konstnärlig ledare. Telefon: 0708–90 15 02. E-post: sten@operapaskaret.se 
Jens Frejrud, pressansvarig. Telefon: 070–669 66 05. E-post: jens@operapaskaret.se
För fler pressbilder och pressinformation www.cisionwire.se/opera-pa-skaret
www.operapaskaret.se

Opera på Skäret drivs av Kulturcentrum Ljusnarsberg, en ideell stiftelse vars syfte är att driva och utveckla 
den internationella operafestivalen på Skäret samt att medverka till utvecklingen av kommunens och 
regionens kulturliv. Opera på Skäret samarbetar med Ljusnarsbergs kommun, Regionförbundet,  
Länsmusiken, Länsteatern och Musikhögskolan i Örebro. Projektet stöds av privata sponsorer som The 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

 


