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Då är det dags att bjuda på världspremiär av
kammaroperan Riddartornet med sångstudenter från år 13 från Kammarmusikprogrammet, första årsstudenterna
från vår nystartade Kammaroperautbildning och i
orkesterdiket 10 instrumentalister från Musik- och
Operahögskolan vid Mälardalens högskola!
Den underbara och mångfacetterade konstformen opera
här i ett kammarmusikaliskt format. Akustisk sång, dvs
inga mikrofoner och spela teater, samtidigt följa dirigent,
gå in i känslan men inte förlora sig i den, nerver i lagom
dos… ja, listan kan göras lång på vad en sångstudent som
Kära publik!
framför
opera behöver arbeta med. Kallt huvud och varmt
hjärta för att hitta den optimala balansen som artist.
Västmanlands teater har öppnat sina dörrar för oss och vi
får ta del av allt som en teater har att erbjuda! Scenografi,
ljus, teknik, kostym tillsammans med proffsiga konstnärers

Mathilda – Amelie Flink, sopran
Olivia – Rebecca Hellbom, sopran
Clara – Frida Bergquist, mezzosopran
Rheinfels – Viktor Johansson, tenor
Herman – Samuel Sassersson, baryton
Manfred – Marcus Bartoletti, baryton
Hilma – Alba Gutierrez Malmbom, sopran
Blenda – Karin Mobacke, sopran
Gerda – Gwendolin Holmes, sopran
Amanda – Lisa Mazzeo, sopran
Julia – Natalie Almkvist, sopran
Emilia
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Albert
– Ludvig
Lundin,
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Johan Viola
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Wagner,
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– Björn
Stensen
Fredrik
– Simon Niederbacher
Estemark, bas
Cello – Johanna
Flöjt – Sanna Johansson
Klarinett – Marte Skovly

Instrumentalensemble
Trumpet
– Ludvig Bramstång
Trombon – Anders Riber Marklund
Piano – Sally Karlberg

Efter avslutad kandidatexamen från Kammarmusikprogrammet, Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens
högskola, har Amelie valt att studera vidare i operaklassen
vid samma högskola. Hon har framträtt som solist med
olika orkestrar i utdrag ur bl.a. Der
Rosenkavalier (Sophie), Rigoletto (Gilda), L’elisir
d’amore (Adina), Die Fledermaus (Adele), La
Bohème (Musetta), Idomeneo (Ilia) och i titelrollen
som Manon. I sakral repertoar har hon framträtt som solist
i bl.a. Mendelssohns A Midsummer Night’s Dream,
Mozarts Requiem och c-moll mässa (sopran I). Sophie
i Rosenkavaljeren och titelrollen i Bergs Lulu tillhör hennes
största drömroller. Amelie studerar sedan 2012 sång för
Professor Lena Hellström-Färnlöf.
Olivia - Rebecca Hellbom, sopran
Rebecca går på Musik- och Operahögskolan vid
Mälardalens Högskola där hon studerar sång för Professor
Lena Hellström-Färnlöf. Efter en avslutad kandidatexamen
på Kammarmusikprogrammet har hon valt att fortsätta på
operautbildningen. Dessa utbildningar valde hon bl.a.
framför liknande utbildning i New York. Efter ett tidigare
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Hon har turnerat med Västmanlandsmusiken och framfört
både operarepertoar och kammarmusik. Förra sommaren
sjöng Frida rollen som Kate Pinkerton i Opera på Skärets
produktion av Madama Butterfly. I sommar är hon även
aktuell i Solen och Nordstjärnan på Vadstena-Akademien.

Det hela utspelar i och kring Rheinfels slott vid en strand av
Bodensjön en gång för mycket länge sedan
Ouvertyr.
Vad är vårt liv? Ett moln som flyktigt simmar
kring rymderna på Ödets kalla vindar
(Förvandlat evigt, aldrig det sig vilar
och varar högst en sommaraftons timmar.)
Blotta moln och dunster äro alla –
av Jordens trånad till ett skuggliv buren
envar skall åter i sitt ursprung falla.
Folket på Rheinfels gård arbetar och reflekterar över
varför Rheinfels är så tung och dyster trots att han är så
generös och givmild. ”De rika och förnäma är inte alls som vi.” När
de anar att Rheinfels är i närheten drar de snabbt iväg.
Mathilda, Rheinfels dotter, och Clara - hennes bästa vän, träffas i
parken. Clara undrar varför Mathilda är så dyster när morgonen
är så vacker. Mathilda svarar upprörd att naturen tyvärr inte ler
för henne. Clara tolkar hennes dysterhet som oro inför den
förberedda flykten som Mathilda och Claras bror ska företa
samma natt. Mathilda och brodern är hemligt förlovade. Mathilda
blir enormt upprörd när Clara nämner Mathildas far.
När Rheinfels var borta i kriget blev hon förförd av en annan
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Mathilda förbannar sitt öde. ”Nyss var himlen min men nu finns
bara svarta moln av lort och dynga. Världsfursten, tyrannen
krossar allt ädelt och stort. Han älskar det nattliga svarta och
hatar skimmer och ljus. Gud vart ska jag fly? Farväl mitt korta liv.”

arm runt hennes midja och kysste hennes rosenmun. Då ryckte
hon sig rasande och förtvivlad lös ur hans armar.
Mathilda ber att Rheinfels ska släppa modern
fri. Rheinfels svarar att modern är död men förstår efter hand att
hemligheten är röjd. Rheinfels lovar att Mathilda ska få se sin
mor på villkoret att Mathilda blir hans brud och älskarinna. Han
tvingar henne att svära vid Kristi kors att hon aldrig ska
avslöja vad som blivit sagt dem emellan varpå modern ska bli fri
att resa. Mathilda vägrar först men förstår att hon måste lyda.
Rheinfels inser att Manfred och Herman är de skyldiga till att
hemligheten röjts och kallar samman folket på gården. Han ber
dem att bära upp de gamla tortyr-attiraljerna ur källarhålens
mörka djup. ”Kättargaffeln, bronstjuren, tungklipparsaxen och
järnjungfrun, ömma smekningar till döds.”
I källarhålan beklagar Olivia sitt grymma öde. Allt är mörkt kallt
och tyst och bara några droppar kvar på krukans botten. Hon
undrar var Mathilda är och längtar efter att åter få se solens ljus.
Rheinfels kommer in hånande henne och hennes kavaljerer
Manfred och Herman. Han berättar att hon inte ska dö utan
tvärtom få se sin dotter igen och släppas fri. Olivia tror inte sina
öron men strax därefter släpper Rheinfels in Mathilda. Mor och
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Lilla Anna igen. Medan Clara sjunger så tar Mathilda sitt eget liv.
Folket samlas och sörjer tillsammans med Clara.
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Rheinfels förbannar det höga dårskap och den hemska
trollgudinna som satt hans hjärta i eld och lågor. Han kollapsar

Pjäsen av Stagnelius ansågs ospelbar i nästan 200 år då den på
ett kusligt vis tar upp fasansfulla teman kring åtrå och incest,
maktmissbruk och tortyr. Vad kunde denna pjäs säga om vår
samtid och samtidigt i form av en opera ge unga sång- och
instrumentalstudenter en meningsfull uppgift? Så frågan jag
måste ställa mig var ungefär: "Hur komponera ett verk som är
hanterligt för unga studenter och som klär textens mörka teman
i sångbar och memoreringsbar musik för de unga rösterna?" Det
kändes naturligt att föra in komponenter av folkton och av
genuin 1500-tals musik i partituret. En strof ur en dans som har
framförts vid Gustav Vasas hov användes i de stora folkscenerna
(Scen 1 och Scen 13). Jag komponerade även en melodi i folkton
för Claras arioso "Lilla Anna" som återfinns i scen 2 och den
kulminerande scen 15. Både Mathilda och Clara är unga i pjäsen och de genomgår fruktansvärda förlopp under pjäsens gång.
Jag valde att ge Mathilda musikaliska komponenter som bygger
på hennes längtan bort och ut till "Sirius, Orion, Cassiopeja".
Mathildas musik beledsagas av olika rytmiska och tonala
komponenter som drar henne bort från jorden. Jag använde mig
delvis av en skala som jag skapat ur en sifferserie som är byggd
på en passus ur Psaltaren - Ps 126:5-6: De som sår under tårar.
Mathilda har även starkt rytmiska motiv som är tänkta att
skildra hennes nästan obändiga viljekraft och den till sist
övermäktiga situation som hon utsätts för av sin far när han bit
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Förutom de fyra huvudrollerna, skapade jag i samarbete med
librettisten Magnus Florin, en stor grupp av rollkaraktärer som

liksom musik för tv, film, dans, körverk, oratorier och
interaktiva verk. Carl är sånglärare och Gästprofessor vid
Karlstads universitet och är ledamot av Kungliga
Musikaliska Akademien.
Magnus Florin, framgångsrik och prisbelönt författare och
under en lång rad av år chefdramaturg vid Dramaten har
tidigare skrivit flera libretton bland annat till Goya av
tonsättaren Daniel Börtz och Hemligheter av tonsättaren
Jonas Forsell.
Nils Spangenberg –vd och konstnärlig ledare på Vadstena
-Akademien, har initierat och regisserat en lång rad av nya
svenska operaverk, däribland flera av Carl UnanderScharins operor, och har som regissör arbetat vid de flesta
svenska operainstitutionerna. Han har under många år
varit verksam som lärare vid Operahögskolan i Stockholm
och har även innehaft en professur vid Högskolan för Scen
och Musik vid Göteborgs Universitet.
Lena Hellström-Färnlöf är professor i sång och
konstnärlig ledare vid Musik- och Operahögskolan vid
Mälardalens högskola. Lena är en av landets främsta
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Silverringen och les Grandes Nuits.
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erfarenhet
av ny musikdramatik, har de
senaste åren bla uruppfört de kritikerrosade operorna The
Västmanlands
teater:
Picture of Dorian
Gray av Thomas Agerfeldt Olesen och
Snow Whites Mirror av Niels Marthinsen på Danish
Ljusdesign:
Christer Billström
National Opera.
Scenmästare: Johan Åberg
Tekniker: Vladi Vargas
Producent: Pernilla Willman
Teaterchef: Niklas Hjulström
Produktionschef: Maria Hägglund
Marknadschef: Ulrica Martinsdotter
Administrativ och ekonomichef: Eva-Marie Sahlin

John Axelsson – trumpet
Vakant – horn
Håkan Björkman – trombon
Karl-Johan Elf – tuba
Johan Hammarström - orgel
Nanette Nowels-Stenholm – instudering sång
Peter Friis Johansson – instudering
Asuka Nakamura – instudering
Magnus Svensson – instudering
Bengt-Åke Lundin – instudering
Björn Linnman – musikteori
Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola bedriver sin
verksamhet i akustikanpassade lokaler på anrika Västerås slott.
Instrumentinriktningarna: blås, stråk, sång och piano finns
representerade på det treåriga kammamusikprogrammet. Dessutom
finns den tvååriga kammaroperautbildningen på helfart,
huvudinstrument, fortsättningskurs på halvfart och mindre fristående
kurser. Ca 50 konserter och föreställningar produceras varje läsår och
lärarlaget består av Sveriges främsta musiker och pedagoger.
Mälardalens högskola är Sveriges största högskola med 15.000
studenter och 900 medarbetare. Campusorter är Västerås och
Eskilstuna, rektor är sedan 2016 Paul Pettersson.

Om Riddartornet

nivån och därför frågade oss om det vore intressant med ett
samarbete där han komponerar en specialbeställd opera för
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Bakgrunden
var ett möte mellan operaklassen
och Carl Unander-Scharin våren 2017 då Carl imponerades av
Pjäsen från 1821 är en romantisk, skräckgotisk tragedi om en
faders begär till sin dotter i den förvridna åtrån efter oskuld
och ren urbild. Det är ett otäckt drama som speglar Stagnelius
syn på tillvaron som en dyster vrångbild av det eviga. Guds
klara evangelium strålar ner från stjärnorna, men varat är en

