
Opera på Österbybruk December 2019

Tack för i år! 
2019 blev ett år som jag alltid kommer att minnas, det var 
året då Opera på Österbybruk blev verklighet. När året är 
nästan slut och jag, liksom säkerligen många av er, tänker 
tillbaka på året som varit kan jag inte låta bli att med 
nostalgi, glädje och inte så lite stolthet se tillbaka på 
sommarens operadagar. Tillsammans genomförde vi en 
operavecka av allra högsta klass. När jag i augusti 2018 
presenterade min vision för dem som senare skulle bli 
styrelsen var detta precis vad jag hade drömt om.  Men 
en dröm är en dröm, att genomföra det hela är en helt 
annan sak – och det gjorde vi! Jag är stolt som en tupp 
över vad vi genomförde i somras och vill tacka alla med-
verkande. Särskilt vill jag nämna två personer vars arbete 
inte märkts så mycket utåt, men utan vilka absolut ingen-
ting hade fungerat. Tack till Gabriella Wetter-Burman och 
Marianne Sparrman för allt ni gjort! 
      Jag har nu den stora glädjen att berätta att Östham-
mars kommun åter valt att stötta oss och att programmet 
för 2020 förhoppningsvis kan offentliggöras i februari. 
Tills vidare vill jag önska er alla ett Gott Nytt År!  
  Niklas Tamm, konstnärlig ledare
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Härliga minnen 

Vill du återuppleva ögon-
blicken från Österbybruks 
operadagar 2019? På 
www.osterbyopera.com 
finns nya videofilmer med 
några av sommarens höjd-
punkter. Dessutom finns nya 
fotografier i sociala medier. 
Några av de bilderna kan ni 
se här i nyhetsbrevet. 

Vill du stödja oss? 

Att driva en operafestival på 
hög nivå kräver mycket ar-
bete och är långtifrån gratis. 
Vill du stödja vår verksam-
het, tveka inte att höra av 
dig. Vi tar tacksamt emot 
donationer från privatper-
soner och fonder, sponsring 
från företag och hjälp med 
exempelvis bostäder och 
mat till artister under ope-
radagarna. Vi kommer även 
att behöva ett antal volontä-
rer som hjälper till med för-
säljning och tar emot publik 
i samband med själva eve-
nemangen. Vill du hjälpa till, 
hör av dig till  
operapaosterbybruk@gmail
.com
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Våra välgörare! 

Österbybruks operadagar 
2019 hade aldrig gått att ge-
nomföra utan de generösa 
bidrag vi fått. Vi vill särskilt 
tacka våra ekonomiska bi-
dragsgivare Östhammars 
kommun, CG Beck-Friis Stiftel-
se, Musik i Uppland och Släkt-
föreningen Tham-Tamm. Vi vill 
även tacka alla som stöttat 
verksamheten på andra sätt, 
särskilt Stiftelsen Österbybruks 
Herrgård, Vänföreningen Ös-
terbybruks Herrgård, Simba-
dets Camping, Dannemora-
bygdens församling, Vandrar-
hemmet Annexet, Kråkudden 
Musik och Filmproduktion AB, 
Österby Herrgårdsteater och 
Kulturens studieförbund. Till 
sist vill vi tacka de enskilda 
personer vars hjälp varit ovär-
derlig för oss: tack till Kerstin 
Lindgren och Birgitta Gun-
narsson som upplåtit sina bo-
städer åt festivalens artister, 
tack till Svante Reuter som 
byggt vår rekvisita och ett sär-
skilt tack till instrumenttekni-
ker Ingemar Nordin, utan vil-
ken Jenny Lind-konserten ald-
rig kunnat genomföras. Tack 
till er alla! 

Så var operadagarna 
Operadagarna inleddes offentligt med en Jenny Lind-af-
ton i Herrgårdssalongen, men för oss som jobbat med det-
ta var det som att målet vi haft framför oss så länge plöts-
ligt blivit verklighet. Att det var utsålt och att solen sken 
gjorde inte saken sämre. Två av artisterna ankom till Arlan-
da mindre än en timme innan konsertens start, pga stora 
flygförseningar, men med hjälp av en rallyinsats av Niklas 
Tamm, och en ändring av programordningen i sista sekund 
blev konserten bara några minuter försenad. Publiken 
bjöds på  manskörskvartett som fick oss att längta tillbaka 
till 1800-talets musiksalonger, bländande pianospel av Ma-
tilda Lindholm, som nyligen varit på Jenny Lind-turnén till 
USA, och skönsång från alla operadagarnas sångare. 
Dessutom fick vi höra operaorkesterns konsertmästare, di-
rekt från Arlanda, spela en mycket personligt och gripande 
framförd sats ur Johan Sebastian Bach partita i H-moll på 
sin Stradivarius. Även om större delen av konserten var 
upplagd som en musikalisk salong i Per-Adolph Tamms 
och Jenny Linds anda så letade sig en nittonhundratals-
tonsättare in på programmet: Ruben Liljefors, bror till 
konstnären Bruno Liljefors som hade sin ateljé i just Öster-
bybruk. Liljefors Serenad framfördes av manskörskvartet-
ten medan hans Våraning sjöngs av ingen mindre än 
Amanda Liljefors, barnbarnsbarn till Ruben själv. Solen 
sken och i pausen serverades mousserande vin. Stämning-
en var på topp.  
     Om Inledningskonserten bjöd på propagandaväder så 
var det värre vid operapremiären. Att det lyste genom ta-
ket i vallonsmedjan både här och var hade gjort oss en 
aning oroliga, men då vi blivit försäkrade från olika håll att 
det inte skulle regna in så valde vi något naivt att tro på 
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Följ våra artister 
Under Östhammars kulturvecka bjöd Mårten, Amanda och Matilda på en mycket uppskattad 
kortversion av Orfeus och Eurydike i kulturhuset Storbrunn. Utöver det har våra artister verkli-
gen visat framfötterna på olika scener. Vår violast Jenny Lünning gjorde i november sin solist-
debut i Köpenhamn, konserten som bjöd på bland annat musik av Lars-Erik Larsson och Kurt 
Atterberg dirigerades av Niklas Tamm. På tal om solistdebut så kommer även vår konsertmäs-
tare Isabelle Bania att göra sin solistdebut i Köpenhamn i maj 2020.  Tredje mars debuterar 
Alexandra Linde i Carnegie Hall, snacka om debut! Även på hemmaplan händer det saker. Vår 
flöjtist Laura Michelin är en av tre finalister till Solistpriset och kommer att framföra Carl Niel-
sens flöjtkonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen den 17 ja-
nuari. Vår andre violinist Alexander Rydberg har nyligen blivit nominerad till en grammis med 
sin folkmusikgrupp. Susanna Reuter fick i och med att hon regisserade inte göra någon roll i 
somras. Det tog hon igen med råge i Kråkuddens föreställning Hans och Greta – en barnopera, 
även den dirigerad av Niklas Tamm, där Susanna gjorde inte mindre än tre roller i samma upp-
sättning. En föreställning som förövrigt kan vara på väg till Österbybruk. Eurydike då? Det ryk-
tas att Amanda nyligen sjöng för självaste kungafamiljen….

detta. När så sommarens värsta skyfall braka-
de lös med enligt uppgift 26 mm på någon 
timme, så kunde dock inte taket hålla emot 
och plötsligt var vi tvungna att avbryta före-
ställningen för att inte riskera orkestermusi-
kernas dyrbara instrument. När föreställningen 
återupptogs hade ett stort parasoll rests över 
orkestern som alla musiker tryckte ihop sig 
under och operan kunde slutföras mer eller 
mindre utan missöden. 
     I Orfeus och Eurydike fick vi se en regide-
buterande Susanna Reuter som skapade ett 
stämningsfull och medryckande drama med 

tre unga sångare som alla verkligen gav sitt 
yttersta i rolltolkningen och en operakör 
som överträffade alla förväntningar, allt ac-
kompanjerat av en samspelt och lyhörd 
operaorkester under ledning av Niklas 
Tamm. Operadagarna bjöd också på en 
världspremiär. Tillsammans med operaor-
kestern och Susanna Reuter framförde 
Niklas Tamm sin egen komposition, musik-
sagan Den fula ank-ungen efter H. C. An-
dersen. Musiksagan gavs i samarbete med 
Östhammars kommun och föreställningen 
besöktes även av Sveriges Radio P4. 


	Härliga minnen
	Vill du stödja oss?
	Tack för i år!
	Våra välgörare!
	Så var operadagarna
	Följ våra artister

