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Återigen står upptäckarglädjen, nyfikenheten 
och forskningsarbete bakom sommarens opera-
satsning vid Vadstena-Akademien, en akademi 
där man går utanför allfarvägarna och utveck-
lar operakartan både framåt och bakåt. 

Och vad skall man vara i Vadstena slotts 
Bröllopssal om inte Kär och galen, som är den 
samlande titeln på årets satsning med två  
operor från 1780-talet, Paisiellos komedi Nina 
och Morandis tragedi Comala. Nina får vi där-
till höra på svenska i en samtida översättning 
av Carl Stenborg. Comala framförs på italien-
ska med textning på svenska.         

Mark Tatlow dirigerar tolv föreställningar 
den 22 juli–10 augusti. 

På Gamla Teatern ges i år ingen föreställ-
ning men kammarmusikkonserter planeras.

Vännerna erbjuds i år tre biljettförmåner:  
1) Förköp 29–31 mars, 2) Gratis genrep 20 juli 
med bokning senast 31 maj, 3) Rabatt 30 kr/
biljett till årsmötesdagens föreställning den  
31 juli. Se mer om biljettköp på s. 2.

Om årsmötet söndagen den 31 juli informe-
ras mer i nästa nummer av Oxögat. 

Förra sommaren inkom flera önskemål om 
en resa till Oslo och jag kan nu glädja våra 
medlemmar med att en sådan – med bistånd 
från Kerstin Eriksson, KE-resor – kunnat 
planeras till fre–sön 13–15 maj. Vi kommer att 
resa bekvämt med buss från Linköping och via 
Vadstena och Motala. För att möjliggöra för 
bl.a. stockholmare att komma med är starten 
lagd så att man kan hinna ansluta med tåg till 
Linköping kl. 6:21–7:58. Vi kommer både att se 
Puccinis Turandot och få en guidning av det 
märkliga, nu åtta år gamla marmorvita ”opera-
templet” vid Oslofjorden. Invändigt är operan 
klädd med ek och har en synnerligen speciell 
takkrona. Framför allt har man lyckats med 

akustiken, som många påstår vara den bästa 
man kan höra i operahus av idag. På lördagen 
gör vi en anhalt i Halden, där vi får se Norges 
äldsta teater, Fredrikshalds teater från 1838. 
Resefakta finns på s. 2. OBS! Anmälnings-
datum är redan den  24 mars!

Inför 60-årsdagen i vår har Lars Grahn gjort 
en längre intervju med Vadstena-Akademiens 
VD och konstnärlige ledare Nils Spangenberg 
(se s. 3–4). 

Varje vän är viktig 
för att kunna stödja 
Akademiens fortlev-
nad och inte minst för 
möjligheter att ge unga 
begåvade artister välför-
tjänta stipendier. Vi ber 
er därför om förnyad 
avgiftsinbetalning och 
hjälp att engagera fler.

Välkomna till som-
maren 2016!

M e d l e M s b l a d  •  f ö r e n i n g e n  Va d s t e n a - a k a d e M i e n s  Vä n n e r
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Fredrikshalds teater.
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Resa till Oslo med  
Turandot 13 –15 maj
program:
Fredag 13/5
08:15 avresa med buss från Linköping
09:00 avresa från Vadstena
09:30 avresa från Motala
Lämpliga stopp för lunch och kaffe efter vägen
Ca 16:00 ankomst och incheckning på  
Thon Hotel Opera i Oslo. Hotellet beläget 
med 2 min gångavstånd från Operan.
17:00 Middag på hotellet
19:00 Föreställningen av Turandot börjar. 
Biljetter på 2 Balkong, rad 1-4.

lördag 14/5 
Frukost på hotellet
10:00 Visning av Operahuset
11:30 avresa från Oslo 
13:00 lunchrast i Halden
15:00 visning av Fredrikshalds Teater
Ca 17:00 incheckning på Thon Hotel  
Halden. Centralt beläget.
19:00 Middag på hotellet

söndag 15/5
Frukost på hotellet
10:00 avresa
Stopp för lunch efter vägen
Ca 16:00 åter i Vadstena – därefter  
Motala och Linköping

pris 3 980:- inkl buss, logi i dubbelrum  
med frukost och middag 2 nätter samt  
biljetter till Turandot, visning av Operahuset 
och Fredrikshalds Teater. Enkelrumstillägg 
600:- (begränsat antal). Priset beräknat  
på minst 30 pers. Det finns 38 biljetter  
reserverade.

OBS! Sista anmälningsdag är den 24/3 2016. 
Då även anmälningsgift om 600:- erläggs 
(motsvarar biljettpriset). Därefter skickar  
KE Resor bekräftelse/faktura och slut- 
betalning erläggs senast 13/4 2016.
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biljettiNFormatioN:

Biljetterna till sommarens föreställ-
ningar släpps den 1 april men för vän-
föreningen redan från den 29 mars.  
De bokas via www.vadstena-akade-
mien.org eller  
Nortic callcenter 0455-619 700,  
mån-fre kl. 8–17. 

Övriga specialerbjudanden till vänför-
eningen: 20 juli genrep Kär och galen:  
1 fribiljett/medlem. Bokas via e-post: 
biljett@vadstena-akademien.org  
senast den 31 maj.

31 juli, årsmötesdagens föreställning  
Kär och galen: 1 biljett per medlem  
till rabatterat pris 340 kr/biljett (ord 
pris 370 kr/biljett). Bokas via www.
vadstena-akademien.org under rubri-
ken Biljetter. Boka och ange rabattkod 
(vänner) och skriv ut biljetterna på 
egen skrivare.

Sommaren 2016 bjuds Vadstenapubliken 
på två operor under en och samma före-
ställning. Båda verken, skrivna under 
andra hälften av 1700-talet, skildrar 
varsitt kvinnoöde. Tragedin Comala, 
inspirerad av Ossianssångerna, utspelar 
sig i ett dimmigt och kargt Skottland 
medan komedin Nina tar form i en  
solig 1700-talspark. 

Nina (eller den af kärlek svagsinta)
(1789). 
Tonsättare: Giovanni Paisiello  
(1740–1816). 
Librettister – Giuseppe Carpani  
(1751–1825) och Giovanni Battista 
Lorenzi (1721–1807) 
Svensk översättning (1792)  
– Carl Stenborg. Uppförd på Svenska 
Comiska Theatren uti Stockholm. 

Comala (1780) 
Tonsättare – Pietro Morandi (1745–1815) 
Librettist – Ranieri de’ Calzabigi  
(1714–1795)
Dirigent – Mark Tatlow 
Regissör och koreograf – Deda Cristina 
Colonna
Scenograf och kostymskapare  
– Ann-Margret Fyregård
Ljusdesign – Anna Wemmert
Akademisk konsult  
– Magnus Tessing Schneider

solister:
Elisabet Einarsdóttir – sopran 
Hanna Fritzson – sopran
Nils Gustén – bas 
Jens Palmqvist – tenor
Saara Rauvala – sopran
Sigrid Vetleseter Bøe – sopran
Gustav Ågren – tenor
Hannes Öberg – baryton
Kör: Amie Foon, Ole Kristian Hoseth,  
Ebba Lejonclou, Josefine Mindus,  
Caroline Ottocan, David Risberg,  
Victor Ternvall, Magnus Tjelle,  
Linnéa Wickander.
orkester: Violin, Viola, Cello, Kontrabas, 
Flöjt, Oboe, Fagott, Horn, Puka, Harpa  
och Klarinett.

Kär och galen spelas i Bröllopssalen  
på Vadstena slott. Premiär 22 juli.  
Övriga föreställningar: 25, 26, 28, 29, 31 juli 
samt 1, 4, 5, 7, 8, 10 augusti. Kär och galen 
sjungs på svenska och italienska och  
textas på svenska. 

Föreställningarna ingår i forsknings- 
projektet Performing Premodernity  
vid Stockholms universitet. Operan  
är ca 2,5 h lång inklusive paus. 

Medlemsavgiften 2016!
 

Med detta nummer av Oxögat medföljer 
en bankgiroavi för betalning av 2016 års 
medlemsavgift, som är oförändrad: 200 kr 
för enskild eller 300 kr för par på samma 
adress. Glöm dock inte att ange namn, 
adress och e-postadress! 
Medlemsbladet går även till de som inte 
har betalat årsavgiften för 2015 och vi 
vädjar till er att betala retroaktivt om ni 
har möjlighet. Vi har vissa kostnader för 
utskicken.

OBS! De personer som inte betalar 
årets medlemsavgift och inte heller har 
erlagt årsavgiften för 2015 stryks obön-
hörligen ur medlemsregistret.  

 Avgifterna från Vännerna ger oss möj-
lighet att bidra till Vadstena-Akademiens 
verksamhet och årliga stipendieutdel-
ningar. Alla bidrag är av stor betydelse. 
Vänföreningen anordnar därtill med-
lemsaktiviteter, bl.a. i samband med 
sommarens årsmöten, och de årliga 
resorna, vartannat år inom Sverige, vart-
annat utomlands, brukar vara populära. 
I år reser vi till Norge. Medlemmarna 
erbjuds även rabatter på vissa föreställ-
ningar. 
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”Frau vor untergehender Sonne” 
 av Caspar David Friedrich.
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”Kär och galen” – romantisk 1700-tals opera
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Tove Dahlberg i Strändernas svall (2001).

Inspelning i Klosterträdgården.
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”Operan måste  
kommunicera”
AV L A R S GR A H N

I femton år har nils Spangenberg,  
60 i år, satt sin prägel på verksam-
heten i vadstena-Akademien.  
Oxögat har samtalat med honom  
om hans väg från ifrågasättande 
sångstuderande till en av de mest 
inflytelserika posterna i den svenska 
operavärlden. vi talade om komposi-
törer, unga sångare, ny opera såväl 
som opera seria och opera buffa  
– och om den musikdramatiska  
konstens centrala uppgift. 

Oxögat: Du har länge kombinerat  
musikaliskt uppförandearbete med  
pedagogiska uppgifter. Varför har  
du valt den inriktningen? 

Nils spangenberg: Jag började som sångare, 
ansågs begåvad men hade problem med att 
hitta en bra sångteknik. Jag var också en 
ifrågasättande student, lite rörig men nyfiken 
och intresserad av att fördjupa mig. Trots att 
jag var extremt intresserad insåg jag efter 
hand att sången egentligen inte var mitt 
yrke. Hur skulle jag nu gå till väga, vad skulle 
jag bli? Jag fick då möjlighet att bli regias-
sistent åt några regissörer på Stora Teatern 
i Göteborg eftersom jag fann det sceniska 
elementet i opera mycket intressant. Efter 
ett tag fick jag regissera en liten enaktsopera, 
Kvinnogräl av Lars-Johan Werle, med Stora 
Teaterns två leading ladies, Elisabeth Eriks-
son och Marie-Louise Hasselgren i rollerna. 

 Jag kom också att leda ett utbildningspro-
jekt på scenskolan i Göteborg och fann ome-
delbart att jag kommit på rätt plats. Det hade 
nog att göra med att jag varit en ifrågasät-
tande ung sångare med tekniska svårigheter 
och personligt grubblande, så jag kunde lätt 
identifiera mig med studenterna och deras 
problem. I den situationen kände jag mig 
plötsligt fullständigt fri och fick fin respons 
från elever och andra lärare.

 God pedagogik handlar om att skapa en 
relation som gör det möjligt att blotta sina 
svagheter och därigenom kunna nå vidare. 
Det underlättade kanske att jag var ungefär 
jämgammal med studenterna. 

 På skolan fick jag göra flera projekt och sen 
dess har pedagogik varit mitt huvudspår. Efter 
Göteborg bad Kerstin Meyer mig att komma 
till Stockholm och göra en produktion på Ope-
rahögskolan. Så det pedagogiska har funnits 
med mig hela tiden och jag hade redan från 
början en lust i mig till det teatrala i musiken.

Du har ett musikaliskt familjearv.  
Vad har det betytt att Eric Ericson var  
din styvfar? 

Mycket. Med honom kom musiken in i famil-
jen på ett ännu tydligare sätt. Jag var #orton 
år då. Men vi är fyra bröder, som inte är söner 
till Eric, och vi håller alla på med musik, dock 
bara jag yrkesmässigt. Arvet kommer nog 
bland annat från pappa som är ingenjör och 
var företagsledare men också en musikälskare 
som sjöng mycket med oss.  Jag har älskat att 
sjunga i kör. Eric var besatt av körsång. Så fort 
några kunde sjunga någorlunda tyckte han 
det var lika underbart. Sina egna barn och oss 
dirigerade han i familjekör när vi träffades och 
han gjorde det med samma glädje och krav på 
precision som i Radiokören.

Hur kom du till Vadstena-Akademien?

Min första produktion var Judith och Holo-
fernes, också kallad A Line of Terror, 1987, en 
nyskriven opera av den skotske tonsättaren Ian 
McQueen. Jag blev tillfrågad av den dåvarande 
konstnärliga ledaren Per-Erik Öhrn som hade 
sett vad jag gjort i Göteborg. Sen återkom jag 
som regissör vid några tillfällen. Det blev så, 
tror jag, just på grund av kombinationen peda-
gogisk och konstnärlig inriktning. Det passade 
bra för Vadstena-Akademien.

 Som konstnärlig ledare anställdes jag 2001 
efter Anders Wiklund, nu professor i musik-
dramatik i Göteborg. Dessutom blev jag VD 
2009, lite av en slump. Dåvarande VD:n Stina 
Westerberg hade fått ett nytt jobb och jag före-
slog att jag skulle få pröva ett år och se om jag 
fick ihop alla trådarna, även med ekonomin.

Hur väljer du repertoar? 

Det nyskrivna blir naturligtvis präglat av min 
smak. Det ska vara något som kommuni-cerar 
någonting utöver det inommusikaliska. Vad 
det handlar om och hur man berättar det ska 

kännas angeläget. Musikdramatik är ju berät-
telser, så det måste hända någonting, men 
berättandet kan ta sig väldigt många uttryck.

Man bör väl begripa vad som  
händer på scenen? 

Ja, fast på olika sätt. Man kan begripa det 
känslomässigt, få en stark estetisk upplevelse 
eller hänga med i en historia. Det kan vara 
olika aspekter. 

Är det något du inte vill ha på  
Vadstena-Akademiens scen?

Svårt att säga! Låt mig i stället lyfta fram 
sådant som jag gjort och som jag verkligen 
gillar. Det är till exempel Daniel Nelsons 
Stolthet och fördom, 2011. Några undrade 
om vi verkligen skulle göra något så ”väldigt 
lättsamt”. Men den operan är både komplex 
och tilltalande – och kommunikativ. 

 Jag tycker mycket om Moto Osadas Son of 
Heaven i somras, som ligger på ett helt annat 
plan. Jag blev också fascinerad av Stränder-
nas svall 2001 av Reine Jönsson och Patrik 
Sörling. Först trodde jag inte riktigt på den, 
bland annat därför att jag tycker att Eyvind 
Johnsons roman är dötråkig. Men föreställ-
ningen blev jättehäftig. Tokfursten av Carl 
Unander-Scharin, 1998, är också mycket bra. 
Och Andarnas ö, 1992, som bygger på Shake-
speares Stormen. 

 För mig måste det kommunicera. Jag 
frågar mig egentligen aldrig i förväg vad den 
eller den ska tycka om den opera jag planerar. 
Men när jag regisserar frågar vi oss — men jag 
vill inte låta föraktfull nu — om ”fru Anders-
son kan begripa det här?” Jag vill att hen ska 
göra det. Men det behöver inte vara så att hen 
förstår utan hen kan uppleva. En emotionell 
upplevelse måste äga rum.

Hur arbetar ni med det sceniska?  
Rummet, Bröllopssalen, innebär ju  
särskilda begränsningar.

Sammanhanget är kammarmusikaliskt. Rum-
mets begränsning kan också vara en sporre. 
Jag tycker om begränsningar. De flesta konst-
närer gör nog det, för med begränsningen vet 
man var man ska arbeta med sin fantasi, vad 
den slår emot. Begränsningarna i Vadstena 



Nils spaNg-
eNberg  (född 
1956) har studerat 
vid Musikhögsko-
lan och Teater- och 
operahögskolan 
i Göteborg. Han 
verkade sedan vid 

Stora Teatern som sångare, producent, 
regiassistent och regissör från 1981 
till 1988. Han har också arbetat bl.a. 
vid Kungliga Operan, Drottningholms 
slottsteater, Norrlandsoperan, Confi-
dencen, Musikteatern i Värmland och 
Sveriges Television. 

Under åren 1989–2010 var han lära-
re vid Operahögskolan i Stockholm 
och sedan 2001 är han konstnärlig 
ledare vid Vadstena-Akademien, från 
2009 även dess vd. År 2013 fick han 
Rolf Wirténs kulturpris och 2014 för-
länades han H.M. Konungens medalj 
i guld i 8:e storleken för framstående 
insatser inom svenskt musikliv.

Stolthet och fördom (2011). Mats Persson i Tokfursten (1998).
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v I  T A C K A R  
vÅ R  S P O n S O R :

har skapat en väldig variationsrikedom, 
tycker jag. Man behöver inte använda gigan-
tiska medel, eftersom allting är så nära. Enkla 
medel kan bli mycket effektiva. 

 Om allting vore möjligt skulle det vara 
som att arbeta utan budget. Det är helt hopp-
löst. Alla konstnärer jag känner säger faktiskt 
att man inte kan arbeta med fria budgetar. 
Man måste veta vilken ram som gäller. Då sät-
ter det hela i gång. 

Scenerier, kläder, kulisser, arrangemang. 
I förra sommarens opera Son of Heaven 
utgjorde de skåp som sångarna långa stun-
der var instängda i ett märkligt effektivt 
arrangemang.

Idén föddes fram mellan mig och scenografen. 
Vi behövde hitta en form för att berätta i två 
olika dimensioner, den mänskliga och den 
gudomliga. Skåpen blev symboler för att gå in 
i och ut ur en annan värld. De skapade olika 
miljöer, fungerade också som likkistor, en slut-
punkt. De gav en enorm associationsrikedom. 

 Den sortens scenografi är härlig därför 
att den interagerar, den är rörlig och kan 
användas av sångarna/skådespelarna för att 
överraska. Den närmar sig också mitt formi-
deal. Det abstrakt avskalade kan ge utrymme 
för ett mänskligt uttryck som inte drunknar 
i något som försöker efterlika något verkligt 
utan i stället förflyttar oss mentalt någon 
annanstans. Opera är ju det. 

Vilka överväganden gör du när  
du väljer medverkande? 

De ska fungera socialt, kunna samarbeta. 
Dirigenter och regissörer måste ha pedago-
giskt intresse och ådra. Samtidigt som de är 
bra konstnärer. Det måste förenas. Man kan 
inte ta vilken demonregissör som helst som 
kommer förbi och ger order. Det blir inte bra, 
för här handlar det om utbildning. Alla är 
här på samma villkor. Alla ska känna respekt. 
Ingen beordras på fel sätt. Det är en lärope-
riod för alla. 

 Det är svårt att i förväg veta hur de medver-
kande kommer att fungera socialt. För sång-
arna har vi provsjungningar, och man får ett 
intryck av dem. Det är inte alltid det stämmer. 
De ska sjunga jättebra och ha något som pas-
sar för den tänkta rollgestalten. Det ska vara 
en bra kombination av röster och personlighe-
ter på scenen. Det ska vara, ja, optimalt! 

Hur många sökande har ni?

Nu senast var det 150 sångare och mäng-
der av instrumentalister, varav vi valde ut 
omkring tio sångare och ett 20-tal instrumen-
talister. De som söker till oss måste ha påbör-
jat en högre utbildning. Sverige är extremt i 

fråga om antalet unga duktiga sångare och 
instrumentalister. Och det är många som syss-
lar även med klassisk musik. Mycket handlar 
om körtraditionen, om musikskolorna, men 
naturligtvis också om att det finns förebilder. 
Det ena föder det andra. Man hör och ser 
de stora och tänker: ”Det där är alltså möj-
ligt, kanske skulle jag kunna…” Kommunala 
musikskolan har varit viktig, men nu har den 
tyvärr skurits ned på sina håll. Fortfarande är 
den betydelsefull. 

Det sägs att du i hög grad sätter  
publiken i centrum för ditt arbete och att 
det kan behöva betonas särskilt i regiarbe-
tet. Kan artister och kompositörer tendera 
att glömma publiken så att du behöver 
balansera det? 

Snarare så att de kompositörer som kommer 
till oss visserligen kan ha varit erfarna som 
tonsättare men hos oss får de ofta göra sina 
första operaexperiment. Och det är något 
speciellt. Att skriva ett orkesterverk är en 
helt annan process. Jag kan till exempel säga 
till en tonsättare att det där är för långt, det 
fungerar inte, vi måste ha en paus här, eller 
det här tuggas om för många gånger, det blir 
långtråkigt, det går inte. Då kan man från 
början möta en total oförståelse.

 Men det brukar lösa sig på vägen. Under 
arbetet uppstår viktiga aha-upplevelser. Verken 
utvecklas under repetitionerna just därför att 
de ska kommunicera och för att allt praktiskt 
måste fungera. Man måste till exempel tänka 
på att det ska göras en publikpaus. Åhörarna 
kan inte sitta på bänken i en och en halv timme. 
Och, säger jag, här måste det hända något. 

Vilken roll har du för framletandet  
av äldre verk? 

Mest som bollplank. Och jag får tips som jag 
förmedlar till Anders Wiklund eller andra. 
Själv har jag varit mycket intresserad av vad 
som hände i musikhistorien i Venedig fram 
till början av 1700-talet. Handelsrepubli-
ken Venedig var centrum för operakonsten 
från Monteverdi och vidare. Jag började 
snoka i det där och fann att många teatrar i 
1600-talets Venedig arbetade kommersiellt.  
I Europa var det annars mest hovteatrar 
som spelade opera. I Venedig slogs man om 
publikens gunst med de bästa historierna 
och en musik som drog lyssnare, det behövde 
man inte vid hoven.

 Nästan ingenting av det som då skapades 
framförs i dag på de stora scenerna, det håller 
på att försvinna ur operahistorien. Men på 
Vadstena-Akademien har vi satt upp en del, till 
exempel Carlo Pallavicino, som vi gjorde några 
operor av på Gamla Teatern, och flera andra. 

Perioden innan det hade stelnat i antingen 
komisk eller seriös opera är intressant. Man 
kunde pendla mellan det högstämda och det 
burleska. Det känns väldigt lekfullt. 

I sommar kommer två operor i en föreställ-
ning, Nina av Giovanni Paisiello (1789) och 
Comala av Pietro Morandi (1780). Vad ska 
vi få uppleva? 

Vi får uppleva italiensk opera efter Glucks 
operareform, som var en protest mot de för-
stelnade formerna i de extrema och virtuosa 
opera seriorna. Man gick tillbaka till något 
som man ansåg var operans ursprung, präglat 
av enkelhet och renhet i tonspråk och sättet 
att berätta. Båda operorna är skapade i efter-
dyningarna till denna förvandling. 

 Nina  av Paisiello är vi inte först med, 
det finns rentav en inspelning av den. Det 
speciella är att vi ska göra den i en svensk 
översättning från 1790-talet av den flitige Carl 
Stenborg, sångare, teaterdirektör, skådespe-
lare, en mångsysslare. Den sattes då upp på 
Svenska Comiska Theatren i Stockholm. Det 
är en fransk opéra comique, sångspel med 
talad dialog, lite förromantisk. 

 Pietro Morandis Comala är däremot okänd. 
Den bygger på en episod i McPhersons Ossians 
sånger, utspelas i ett dimmigt Skottland och 
handlar, liksom Nina, om olycklig kärlek och 
kvinnlig galenskap. Temat blev mycket popu-
lärt senare under det tidiga 1800-talet. Det är 
opera på väg in i förromantiken. 

Den kvinnliga galenskapen är ett intressant 
och aktuellt tema. Man kommer att tänka 
på Karin Johannissons bok Den sårade 
divan, där hon visar hur det kunde vara en 
medveten maktstrategi av kvinnor att gå in 
i vad som betraktades som galenskap.

Det är väldigt kulturellt betingat. Också i de 
här operorna framställs galenskapen som 
enda utväg. Ett kvinnligt uppror gick inte att 
utföra på annat sätt än att bli tokig. Kvinnorna 
agerar ut sin personlighet genom galenskapen, 
som också kan vara ett sätt att ta makt. 


