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Kammarkonsert lördag 13 april 
Kamila Benhamza sjunger på Skäret i ”Frauenliebe 
und leben - ett program om kvinnors liv och öde”  
 
På lördag 13 april är det åter dags för ett framträdande på Opera på Skäret, operahuset vid 
Ljusnarens strand i Bergslagen. Den här gången är det sopranen Kamila Benhamza som 
ackompanjeras av pianisten Marc Verter i Robert Schumanns sångcykel Frauenliebe und leben. 
Dessutom bjuds publiken på en rad operaörhängen med kvinnliga förtecken. 
 
Sopranen Kamila Benhamza började sin karriär som 
skådespelerska och musikalartist men skolade senare om sig 
till operasångerska. Hon har sjungit en lång rad ledande roller 
i såväl Sverige som i övriga Europa. 
– Kamila Benhamza är en fantastisk sångerska och en 
enastående artist. Det har varit på gång länge och vi är väldigt 
glada över att hon och Marc Verter äntligen kommer till oss 
på Skäret, säger Sten Niclasson, konstnärlig ledare för Opera 
på Skäret. 
 
Kamila Benhamza sjunger först Frauenliebe und leben, som 
är en sångcykel med musik av Robert Schumann. I åtta sånger 
och på bara 25 minuter får vi följa en kvinnas kärlek från det 
att hon ser Honom för första gången, över den sprudlande kärleken, giftermålet, moderskapet och till 
dess att han dör i slutet.  
– Under den första delen blir det finstämd dramatik. Under den andra delen tar jag mig an 
operaörhängen och kvinnoporträtt ur verk av kompositörer som Gounod, Donizetti, Bellini, Carlisle 
Floyd med flera. Det ska bli fantastiskt roligt att få sjunga på Skäret, säger Kamila Benhamza. 
 
Kamila Benhamza ackompanjeras av pianisten Marc Verter. 
– Vi studerade båda på Guildhall School of Music & Drama i London och samarbetade redan då. Och 
nu träffas vi igen nästan tio år senare. Schumann är en favorit hos oss båda. 
 
För ytterligare information, kontakta: ���  
Sten Niclasson, konstnärlig ledare. Telefon: 070–890 15 02. E-post: sten@operapaskaret.se. Jens 
Frejrud, pressansvarig. Telefon: 070–669 66 05.  
Mer information: www.operapaskaret.se. 

 
 
 
 

Sopranen Kamila Benhamza sjunger 
Schumann och operaörhängen på Opera 
på Skäret nu på lördag 13 april. 


