Opera
til alle

Opera til alle

Velkommen til
Herning Opera
Festival 2022
Vi byder nu for fjerde gang velkommen til Herning
Opera Festival. Årets festival gennemføres i en tid,
hvor verden er udfordret af en række katastrofer;
klimakatastrofen og Putins udfordring af Vestens
demokrati. I en tid, hvor al sund fornuft tilsiger, at
verden burde samles om at adressere den stigende
ulighed og reagere på en potentielt altødelæggende
klimakrise, splittes den nu i en magtkamp mellem åbne
og lukkede samfundsformer. I denne urolige verden er
det kulturens rolle at minde os om, hvor vi kommer fra,
og hvem vi ønsker at være. Kulturen grounder os, giver
os et sted at stå, et sted at møde verden fra. Det er vores
tanker bag årets festival.
Som alle festivaler balancerer også Herning Opera
Festival på knivsæggen mellem gentagelse og
fornyelse. Vi ved, hvad vi elsker og længes efter at
genhøre; men en festival skal også præsentere de
kunstneriske oplevelser, vi ikke vidste, vi manglede.

Vi skal sikre, at publikum hører både O Sole Mio
og helt nyskrevet opera. At vi igen i år præsenterer
purunge sangtalenter side om side med verdensnavne
– og kunstnere, som tør udfordre den traditionelle
operagenre.
Vi håber, at I, kære publikum, vil tage godt imod det
hele: Møde vores nye kunstnere og koncertformater
med fordomsfrihed og kærlighed og byde de gamle
venner af Herning Opera Festival varmt tilbage.
Afslutningsvis vil vi gerne takke Herning Kommune,
Kulturministeriet og en lang række af fonde og sponsorer for, at vi kan præsentere vores publikum for
Herning Opera Festival 2022.
Mads Bille
Kunstnerisk leder af
Herning Opera Festival

Bag Herning Opera Festival

Praktisk information
Vær opmærksom på at mange af
arrangementerne foregår udendørs. I tilfælde af
regnvejr anbefaler vi regntøj og regnslag frem
for paraplyer, da disse vil være til stor gene for
andres udsyn og oplevelse.
Meddelelser og eventuelle ændringer i program
med videre annonceres via hjemmeside og
Facebook. Det er muligt at finde yderligere
oplysninger om indgang, parkering, salg på
pladserne, m.v. på hjemmesiden.

Bag Herning Opera Festival står Operakomiteen,
som består af operachef for Operaen i Midten,
Freja Friberg Lyme, kulturjournalist og historiker
Kurt H. Jørgensen, direktør for KPC Kurt Poulsen,
kulturchef ved Herning Kommune Søren
Juul Baunsgaard og formand for komiteen og
kunstnerisk chef for Herning Opera Festival og
Den Jyske Sangskole, Mads Bille.
Projektledelsen varetages af producent Maja Aas
og projektmedarbejder Ditte Maria Mølgaard fra
Den Jyske Sangskole, samt Pia Worm og Sune
Madsen fra Herning Kommune.

herningoperafestival.dk
fb.com/herningopera

Program for
Herning Opera
Festival 2022
herningoperafestival.dk

Kl. 09.30 | Gratis

Morgensang
Kl. 11.00 | Gratis

Talk: Sangerliv
Kl. 11.00 | Gratis

Operaworkshop med krop og sjæl
Kl. 11.00 | Gratis

Torsdag den 25. August
Kl. 17.30 | Kr. 99

Bag om operaen
Kl. 19.30 | Kr. 155

Homecoming

Masterclass: Morgendagens Stjerner
Kl. 13.00 | Gratis

Kunsten og klangen
Kl. 15.00 | Gratis

From Ukraine with love
Kl. 17.00 | Gratis

Wagners verden

Fredag den 26. August
Kl. 11.00 | Gratis

Masterclass: Morgendagens Stjerner

Kl. 19.00 | Kr. 180

Romeo og Julie
Kl. 20.00 | Kr. 120

Stand-Up’era

Kl. 15.00 | Gratis

Tilstand: Verdensmålsgavl med opera
Kl. 17.00 | Gratis

Herregårdskoncert
Kl. 20.15 | Gratis

Klokkeoperakoncert
Kl. 20.30 | Gratis

Opera i sommernatten

Søndag den 28. August
Kl. 10.00 | Gratis

Operagudstjeneste
Kl. 11.45 | Gratis

Klokkeoperakoncert
Kl. 12.00 | Kr. 149

Opera-lunch

Lørdag den 27. August

Kl. 14.30 | Gratis

Kl. 09.15 | Gratis

Kl. 17.00 | Gratis

Klokkeoperakoncert

Morgendagens Stjerner
Afslutningskoncert

Foto: Lærke Posselt

25. august
Kl. 19.30 | Kr. 155
25. august
Kl. 17.30 | Kr. 99

Bag om operaen
Glæd jer til en spændende introduktion til den
digtekunst som ligger bag enhver opera. Her
stilles der skarpt på det tekstgrundlag, som
danner fundamentet for en opera. Vi ser på
eksempler på berømte samarbejder mellem
librettist og komponist og lytter til liveopførelser
af operauddrag, hvor tekst og musik går op i en
højere enhed. Før arrangementet vil det være
muligt at købe mad og drikke i HEART Café.
Arrangementet præsenteres i samarbejde med
FOF Herning og HEART.

Medvirkende
Solist
Pianist
Vært
Sted

Bo Holten og Jens Christian Grøndahl
Camilla Button
Eunjin Ko Dey
Mads Bille
HEART

Homecoming
MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor
tager denne aften imod fire tidligere kormedlemmer. Oplev en blanding af musical og opera fra
tenor Lars Mølsted, storslået opera fra baryton Jens
Søndergaard og bliv tryllebundet af sopran AnneSofie Møller Olesen og mezzosopran Ellenmarie
Rasmussen. En livsbekræftende og festlig aften
i selskab med talentfulde unge mennesker.
Arrangementet præsenteres i samarbejde med
FOF Herning og MCH Herning Kongrescenter.

Solister
Kor
Dirigenter
Musik
Sted

Jens Søndergaard, Lars Mølsted,
Anne-Sofie Møller Olesen og
Ellenmarie Rasmussen
MidtVest Pigekor og Herning Kirkes
Drengekor
Charlotte Rowan og Friederike Funk
Kristian Marius Andersen og
musikere fra Ensemble MidtVest
MCH Herning Kongrescenter

26. august
Kl. 11.00-16.00

27. august
Kl. 11.00-17.00

Masterclass:
Morgendagens
stjerner
Denne fire dages masterclass foregår under
Herning Opera Festival for otte sangstuderende
fra Operaakademiet og landets musikkonservatorier. Her er mulighed for at droppe ind undervejs og opleve, hvordan sangtalenter undervises,
arbejder med deres stemmer og finpudser
detaljerne. Det hele munder ud i koncerten
“Morgendagens Stjerner” søndag den 28. august.

Solister

Undervisere
Musik
Sted

Julie Husballe Hansen, Anne-Sofie
Møller Olesen, Berte Wiggers
Lyneborg, Jeppe Møller, Kristian
Bordoy, Magnus Mariegaard,
Alexander Fjord Nielsen og Jens
Sønderstrup
Jens Søndergaard og Jakob
Næslund Madsen
Peter Møllerhøj
Højhuset

26. august
Kl. 15.00 | Gratis

Tilstand:
verdensmålsgavl
med opera
Med temaerne “fred og frihed” som afsæt, uropfører den tværæstetiske kunstnerduo LYD PORT
kunstprojektet Verdensmålsgavlene med værket
Tilstand. Tilstand er både et eksperimenterende
lydunivers, ligesom det er et gavlværk. Efter
koncerten på biblioteket, indvies gavlværket på
Smedegade 6 med artisttalk og noget godt til
ganen. Tilstand er et værk, hvor herningborgerne
bidrager med nedskrevne tanker om frihed, som
LYD PORT skaber en poetisk tekst ud fra. Selve
værket kan kun opleves én enkelt gang live i sin
fulde form på Biblioteket i Herning.

Medvirkende
Sted

LYD PORT
Biblioteket i Herning

26. august
Kl. 17.00 | Gratis

Herregårdskoncert
Fredag åbnes med et brag, i charmerende omgivelser, på Herningsholm Herregård. Det er
stemningsfyldt opera til både dig, der er operakender og dig, der er helt ny i genren. Undervejs
vil Operaen i Midten optræde med uddrag fra
operaen ”Romeo og Julie”, som kan opleves i sin
helhed den 27. august. Prinsens Musikkorps, dirigeret af Peter Ettrup Larsen, vil levere det musikalske bagtæppe. Arrangementet præsenteres i
samarbejde med Museum Midtjylland.

Ingeborg Børch, Jens Søndergaard
og Morten Frank Larsen
Medvirkende Operaen i Midten
Kor
MidtVest Juniorkor og
gæsteoptræden
Musik
Prinsens Musikkorps
Vært
Dorte West
Sted
Herningsholm Museum
Solister

26. august
Kl. 20.15

27. august
Kl. 09.15

28. august
Kl. 11.45

Klokkeoperakoncert
Oplev en ganske unik koncert under åben himmel,
når diplomklokkenist Benjamin Davis Maack
fredag, lørdag og søndag lader Herning Kirkes
klokker forme de smukkeste melodier. Denne,
15 minutter lange, alternative operakoncert kan
nydes på torvet udenfor kirken, hvor tonerne vil
bugte sig fra klokketårnet og videre ud over byen.

Klokkenist
Sted

Benjamin Davis Maack
Udenfor Herning Kirke

27. august
Kl. 09.30 | Gratis
26. august
Kl. 20.30 | Gratis

Opera i
sommernatten
En stemningsfuld aften med opera serveret af solisterne Jonathan Koppel og Sofie Lund, akkompagneret af pianist Eunjin Ko Dey. Sammen vil de
fylde aftenen med en perlerække af romantiske
duetter og tryllebindende arier og det bedste
selskab, man kan tænke sig, på en vidunderlig
og magisk sommeraften i Herning. Ankommer
du kl. 20.15, kan du høre klokkeoperakoncerten
fra Herning Kirkes klokketårn.

Solister
Musik
Sted

Jonathan Koppel og Sofie Lund
Eunjin Ko Dey
Torvet

Morgensang
Findes der en bedre måde at starte dagen på
end med morgensang under åben himmel? Det
synes vi ikke - for når vi synger sammen, hører
vi sammen. Derfor inviterer Herning Opera
Festival til fællessang på Torvet lørdag morgen.
Den dygtige solist Ditte Maria Mølgaard synger
for på et udvalg af skønne sange, mens Claus
Steinlein er vært. Så kom og skyd dagen godt
i gang, lad stemmerne løfte sig i fællesskab og
lad hjerterne tale. Ankommer du kl. 9.15 kan du
høre klokkeoperakoncerten fra Herning Kirkes
klokketårn.

Solist
Musik
Vært
Sted

Ditte Maria Mølgaard
Eunjin Ko Dey
Claus Steinlein
Torvet

27. august
Kl. 11.00-12.00 | Gratis
27. august
Kl. 11.00 | Gratis

Talk: Sangerliv
I hyggelige omgivelser på Biblioteket i Herning
inviterer Mads Bille til en talk om livet som
sanger set fra forskellige stadier. Talken får
substans og dens pointer eksemplificeres
gennem betragtninger, refleksioner og musiske
indslag fra de tre medvirkende sangere, der alle
har haft deres musikalske grundskoling på Den
Jyske Sangskole. Arrangementet præsenteres i
samarbejde med Herning Bibliotekerne.

Solister
Musik
Vært
Sted

Lars Mølsted, Kristian Bordoy og
Ellenmarie Rasmussen.
Kristian Marius Andersen
Mads Bille
Biblioteket i Herning, platformen

Operaworkshop
med krop og sjæl
Herning Bibliotekerne og KulturCentralen inviterer
hele familien til en times leg med operaens følelser
og fysik. Både børn og voksne deltager aktivt, når
vi eksperimenterer med stemme, krop, kostumer
og andre af operaens udtryk. Vi synger og spiller
musik af operaens store mestre, men på måder,
hvor selv den mest utrænede kan være med
- måske endda som det allerførste møde med
operaens verden. Arrangementet er for børn i
alderen 5-10 år og deres voksne.
Det er gratis at deltage i arrangementet, men der
er begrænset antal pladser. Book din billet via
herningoperafestival.dk.

Medvirkende
Sted

Mariann Mikkelsen og Birgitte
Holt Nielsen
Biblioteket i Herning, 1. sal

27. august
Kl. 13.00 | Gratis

Kunsten og klangen
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
inviterer til uropførelsen af kammeroperaen
“Wellendelirium - Ein musikalisches Musiktraumspiel” af Felix Tetz. Operaen er en forestilling om natur og kultur. Om angst i en verden
med uoverskuelige forandringer og om tilflugt,
refleksion og beruselse i kunsten. Efter opførelsen vil Felix Tetz og Bo Holten deltage i en samtale ledet af Mads Bille. Baryton David Danvig
og mezzosopran Sidsel Eriksen runder arrangementet af med en musikalsk fejring af værket.

Solister
Komponist
Musik
Dirigent
Vært
Sted

David Danving og Sidsel Eriksen
Felix Tetz
Ensemble MidtVest
Bo Holten
Mads Bille
Carl-Henning Pedersen og Else
Alfelts Museum

27. august
Kl. 15.00 | Gratis

From Ukraine
with love
Herning Opera Festival præsenterer en helt
særlig koncert med den ukrainske mezzosopran
Anastasiia Andrukhiv. Anastasiia har i flere
år været tilknyttet nationaloperaen i Kiev. Nu
opholder hun sig i Danmark på ubestemt tid,
fordi hun som mange andre ukrainere har været
nødsaget til at forlade sit hjemland. Vi er beærede
over at kunne præsentere en så ung og talentfuld
sanger. Anastasiia synger en blanding af klassisk
operaarier med værker af bl.a. Mozart og Verdi og
melodier fra den europæiske folklore. Koncerten
afsluttes med en ukrainsk folkevise.

Solist
Musik
Sted

Anastasiia Andrukhiv
Kristian Marius Andersen
Torvet

27. august
Kl. 17.00 | Gratis

Wagners verden
Wagners kunstneriske afsæt er på alle måde
dets eget - intenst og ambitiøst - og hans
værker er overvældende. Et af disse værker
er Nibelungens Ring, der tog Wagner intet
mindre end 26 år at skabe. En overrumplende
operacyklus bestående af fire operaer. Til denne
koncert vil du blandt andre Wagner-uddrag
netop kunne opleve musik fra Nibelungens
Ring, gennem uddrag fra dennes anden
opera; Valkyrien. En opera, der blandt andet
er inspireret af nordisk mytologi og højtyske
heltekvad. Arrangementet præsenteres i
samarbejde Museum Midtjylland.

Solister
Musik
Sted

Åsa Jäger og Lars Fosser
Ulrich Stærk
Herningsholm Museum

27. august
Kl. 19.00 | Kr. 180

Romeo og Julie
Shakespeares Romeo og Julie er en af verdens
mest kendte fortællinger og har været inspiration
for adskillige operaer. En af disse er Charles
Gounods opera af samme navn. Netop den
sætter Operaen i Midten op i en komprimeret,
men dramatisk, skarp og nutidig udgave under
årets Opera Festival. Forestillingen er et led i
den bæredygtige tænkning i Operaen i Midten,
hvor produktionen af scenografi skæres væk,
mens de smukke omgivelser danner ramme om
forestillingen. Forestillingen spiller, efter premieren,
forskellige steder. Se datoer på operamidt.dk.

Medvirkende
Sted

Operaen i Midten
Carl-Henning Pedersen og Else
Alfelts Museum

27. august
Kl. 20.00 | Kr. 120

Stand-Up’era
Denne aften tages operaens store titler under
kærlig behandling og opera kombineres med
en solid omgang komik. Stand Up’era er titlen
på et helt nyt koncertformat under Herning
Opera Festival. Med et glimt i øjet guides alle
krænkelsesparate igennem operalitteraturen og
giver dem muligheden for at nyde den skønne
musik uden at gå på kompromis med deres
kompromisløshed. Det bliver en uhøjtidelig
aften med et sjovt, moderne og kritisk blik på de
store klassikere. Arrangementet præsenteres i
samarbejde med FOF Herning og Fermaten.

Solister
Musik
Sted

Lars Møller og Lisbeth Kjærulff
Peter Møllerhøj
Fermaten

28. august
Kl. 10.00 | Gratis

Operagudstjeneste
Herning Kirke åbner dørene, som denne søndag
står i operaens tegn, når gudstjenesten bliver til
en vaskeægte operagudstjeneste. Solisten er tenor
Kristian Bordoy og han bakkes godt op af Herning
Kirkes Drengekor ledet af dirigent Charlotte
Rowan. DR transmitterer gudstjenesten live på P1,
så du har rig mulighed for at nyde den musikalske
oplevelse i kirken eller hjemme fra stuen.

Præst
Dirigent
Kor
Solist
Sted

Jens Carl Moesgaard Nielsen
Charlotte Rowan
Herning Kirkes Drengekor
Kristian Bordoy
Herning Kirke

28. august
Kl. 14.30 | Gratis
28. august
Kl. 12.00 | Kr. 149

Opera-lunch
Forkæl dine sanser med en vaskeægte opera
lunch på torvet. Sanger Lars Møller agerer vært
og solist, mens du kan læne dig tilbage og nyde
både sang og frokost i det fri. Fællessangen
ledes af Herning Kirkes Drengekor og MidtVest
Pigekor. Vi glæder os til en fantastisk dag med
godt til både ganen og øregangene. Ankommer
du kl. 11.45 kan du høre klokkeoperakoncerten
fra Herning Kirkes klokketårn. Billetter kan
købes i august.

Morgendagens
Stjerner
Morgendagens Stjerner stiller skarpt, når otte dygtige sangstuderende fra landets musikkonservatorier og Operaakademiet viser publikum, hvad de
har arbejdet med på en fire dages masterclass.
Koncerten er semi-scenisk, så publikum vil kunne
læne sig tilbage og nyde, at de sangstuderende optræder med udvalgte uddrag fra en række operaer. Jens Søndergaard og Jakob Næslund Madsen
binder indslagene fra de sangstuderende sammen.
Udpluk kan også opleves under årets operafestival.

Værter
Vært og solist
Musik
Kor
Dirigent
Sted

Lars Møller
Laurie Otto
MidtVest Pigekor og Herning
Kirkes Drengekor
Charlotte Rowan
Torvet

Solister

Musik
Sted

Jens Søndergaard og Jakob Næslund
Madsen
Julie Husballe Hansen, Anne-Sofie
Møller Olesen, Berte Wiggers Lyneborg,
Jeppe Møller, Kristian Bordoy, Magnus
Mariegaard, Alexander Fjord Nielsen
og Jens Sønderstrup
Peter Møllerhøj
Højhuset

28. august
Kl. 17.00 | Gratis

Afslutningskoncert
Lad dig tryllebindetil denne afslutningskoncert,
hvor stjernesolist Peter Lodahl og internationale
operastjerne Cristina Pasaroiu fremviser deres
musiske talenter med fantastisk opbakning fra
Herning Opera Festival’s Operakor. Læn dig tilbage og drøm dig væk i musikkens sprog og de
sidste toner af Herning Opera Festival 2022 omsluttet af sommeraftenen og idylliske omgivelser
på Herningsholm Herregård. Arrangementet præsenteres i samarbejde med Museum Midtjylland.

Solister
Kor
Musik
Dirigent
Vært
Sted

Peter Lodahl og Cristina
Pasaroiu
HOF operakor
Ulrich Stærk
Charlotte Rowan
Anne-Sofie Møller Olesen
Herningsholm Museum

15.-28. august
I bibliotekets åbningstid

Udstilling af
operakostumer
Vidste du, at Herning Bibliotekerne har mange
bøger om opera, men også film og cd’er med
musik- og operaforestillinger?
Den 15.- 28. august, udstiller biblioteket i
Herning en stor del af samlingen og rammer
den smukt ind med imponerende og overdådige
operakostumer. Så kig forbi og lad dig inspirere
af operaens mange facetter. Kostumerne er
venligst udlånt af MCH Herning Kongrescenter.
Den 27. august kan du og din familie også komme
til operaworkshop på biblioteket, hvor vi synger
og spiller musik af operaens store mestre - på
måder, hvor alle kan være med.

Læs mere på
herningoperafestival.dk
fb.com/herningopera

