
Nu släpps biljetterna till
våren – distansrabatt för alla
som har långt att åka

Världspremiär med Cullberg, ABBA-hits och
Beethoven-maraton. Idag måndag 2 december släpps
biljetterna på norrlandsoperan.se till vårens
upplevelser på Norrlandsoperans scener i Umeå. För
att underlätta för människor som bor långt ifrån
dessa händelsers centrum införs distansrabatt, under
december månad.

– Distansrabatten baseras på biljettköparens geografiska
position i förhållande till Norrlandsoperans adress i Umeå,
förklarar kommunikations- och försäljningschef Petra
Kangas. Rabatten räknas utifrån avståndet till

https://norrlandsoperan.se/
https://norrlandsoperan.se/din-distansrabatt/


Norrlandsoperan, med förhoppningen att det
ska underlätta för dem som råkar bo en längre bit från
Umeå att också ta sig till oss. 

Föreställningar i Norrlandsoperans regi går självklart
också ut på turné i länet även denna vår, konserter,
opera, dans samt skolföreställningar och workshops,
som ytterligare ett sätt att möjliggöra kultur för alla,
oavsett var man bor.

Bland vårens höjdpunkter på Norrlandsoperan:

ABBA-hits i årets Trettondagskonsert

The Original band – Music of ABBA & Mamma Mia bjuder
precis som det låter på ett pärlband av ABBA:s hits.
Detta med några av gruppens originalmusiker, designern
Owe Sandströms originalkostymer, sångare och
Norrlandsoperans
symfoniorkester. Trettondagskonserten ges på
Norrlandsoperans Stora scen 5 januari kl 15.00 och 19.30.

Cullberg lägger världspremiär på Norrlandsoperan

Koreografen Alma Söderberg och åtta Cullberg-dansare
skapar en mänsklig ljud- och dansmaskin i
föreställningen The Listeners där rytm, röst och rörelse är
tätt sammanflätade. Världspremiär på Norrlandsoperan
fredag 24 januari kl 19, även lördag 25 januari kl 19.00. 

Nypremiär av Hellkvist Sellén

https://norrlandsoperan.se/forestallning/trettondagskonsert-3/
https://norrlandsoperan.se/forestallning/trettondagskonsert-3/
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Den 8 april ges ett stycke queer scenkonst som bär på
både historia och samtid när Umeåbördiga Hagar Malin
Hellkvist Sellén är tillbaka med nypremiär av Bättre
Folk, från 2006. 

Belgiskt storbesök

Den 27 maj ser vi extra mycket fram emot The Sea within,
där tio kvinnor dansar som lava i ett dynamiskt
måleri. Koreograf Lisbeth Gruwez och ljudkonstnär och
kompositör Maarten Van Cauwenberghe står bakom
kompaniet Voetvolk som har utmärkt sig starkt på den
internationella scenen.

All dans på Norrlandsoperan

Mozart & Beethoven

Mozarts mästerliga musik flödar genom operan Don
Giovanni i regi av Tobias Theorell, premiär på
Norrlandsoperan 12 mars, med efterföljande turné till
Sundsvall, Härnösand och Östersund i samarbete med
Riksteatern. – Då med livestreamad musik från
Konsertsalen i Umeå!

En annan välkänd kompositör, en av de mest inflytelserika
genom tiderna, Ludwig van Beethoven, firar jämna 250 år
2020. I konsertsalen märks det genom att extra många av
hans symfonier finns med i vårens konsertprogram.
Dessutom gör figuren Ludde B och Ayla Kabaca en
konsert tillsammans för hela familjen där

https://norrlandsoperan.se/forestallning/hagar-malin-hellkvist-sellen-battre-folk/
https://norrlandsoperan.se/forestallning/lisbeth-gruwez-the-sea-within/
https://www.voetvolk.be/
https://norrlandsoperan.se/forestallningar/dans/
https://norrlandsoperan.se/forestallning/don-giovanni/
https://norrlandsoperan.se/forestallningar/konsert/


de samtidigt presenterar den store tonsättaren. Ludde B
11 februari kl 18.00 i Konsertsalen.

All musik på Norrlandsoperan.

Mer för hela familjen

Norrlandsoperan arbetar aktivt med stort fokus på ett
brett och angeläget utbud för barn och unga i hela
Västerbotten, genom skolföreställningar, turnéer,
workshops och så klart föreställningar för hela familjen på
Norrlandsoperans scener. Den kosmiska
havsträdgårdspassagen 5-6 februari är ett spännande
dansäventyr för den allra yngsta publiken, bäbisar 2-12
månader – och deras vuxna medföljare. Den 9 maj
presenteras Bokstavsbyrån med Zebradans för framför
allt 6-7 åringar, där olika läs och skrivuppgifter ska lösas -
genom dans!

Allt för familjen på Norrlandsoperan

Ny film i Vita kuben

Under våren presenteras två spännande filminstallationer
i konstrummet Vita kuben. Vernissage 24 januari för den
första, multikonstnären Heidrun Holzfeinds the time is
now. Följd av Saara Ekströms Amplifier 20 mars.

All konst i Vita kuben

Bland gästspelen 
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Jonathan Unge, Branne Pavlovic och Ahmed Berhanoch
gästar oss med standup-showen SEMST – om psykisk
ohälsa, Umeå musiksällskap erbjuder två konserter
och Solala är tillbaka med en konsert där publiken väljer
repertoar! 
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