En kortfattad guide till Internationella Vadstena-Akademien
På Vadstena-Akademien skapar vi opera för framtiden. Det gör vi genom att beställa helt
nya operor eller genom att framföra äldre, ofta helt oförtjänt bortglömda operor. Vi
skapar opera för framtiden också genom vår speciella pedagogik. Hos VadstenaAkademien är artisterna i början av sina karriärer. De handleds av professionella
yrkesutövare som redan är verksamma i branschen. Våra operaföreställningar och
artister ger eko långt utanför regionens gränser. Malena Ernman, Loa Falkman och
Anne Sofie von Otter – många fler än dessa har debuterat på våra scener. VadstenaAkademien arbetar för en vitalisering av konstformen opera och är trots sin storlek
Sveriges största beställare av nyskrivna operor.

Varför heter det Vadstena-AKADEMIEN och inte Vadstena-OPERAN?
För att kärnan i verksamheten handlar om utbildningen av unga operaartister –
sångare, musiker men även tex skräddare, ljussättare och producenter.
Vem gör bäst opera i Sverige?
Bäst opera handlar ju om tycke och smak. Men flest nya operor i Sverige spelar
Vadstena-Akademien. Det är kalla fakta.
Turnerar ni mycket utomlands?
Nej, det internationella i vår verksamhet består snarare av att vi bjuder in intressanta
operautövare av alla kategorier från hela världen att komma till Vadstena.
Hur kan man forska i opera?
Vår forskningsverksamhet riktar sig både framåt och bakåt i tiden. Framåt genom
workshops och seminarier om att beställa och skriva ny opera och genom att bredda
repertoarutbudet så att det finns fler nya operor att spela. Bakåt i tiden finns många
verk som förkommit i arkiv eller glömts bort. Inte alla är bortgömda för att de är dåliga.
Genom att spela de bortglömda, bra verken kastas nytt ljus på den historiska
operarepertoaren.
Varför har ni inga kändisar i rollerna?
Hos oss blir man kändis EFTER man har medverkat i våra operor. Malena Ernman, Loa
Falkman, Anne Sofie von Otter och Nina Stemme är bara några av de operasångare som
startat sina karriärer på våra scener.
Hur kan jag få veta mer?
Kika in på www.vadstena-akademien.org eller besök våra föreställningar!
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