
 

Opera på Skäret drivs av Kulturcentrum Ljusnarsberg, en ideell stiftelse vars syfte är att driva och utveckla den internationella 
operafestivalen på Skäret samt att medverka till utvecklingen av kommunens och regionens kulturliv. Opera på Skäret samarbetar 
med Ljusnarsbergs kommun, Regionförbundet, Länsmusiken, Länsteatern och Musikhögskolan i Örebro. Projektet stöds av 
privata sponsorer som The Barbro Osher Pro Suecia Foundation. 
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Internationell sångfest på Opera på 
Skärets tioårsjubileum 

Nu är sångarna på plats för att fira att Opera på Skäret fyller tio år. Svenska och internationella 
operastjärnor gör kända scener från operans värld under två jubileumskonserter, nu på lördag 27 juli och 
fredag 3 augusti. 
– Det är en hyllning till operan, sångkonsten och scenkonsten, säger Sten Niclasson, konstnärlig ledare för och 
grundare av Opera på Skäret. 
 
Sedan starten 2004 har en lång rad svenska och 
internationella solister sjungit i det före detta 
virkesmagasinet. Nu är flera av stjärnorna tillbaka för att, 
tillsammans med solister som gör sin debut på Opera på 
Skäret, hylla operahuset vid Ljusnarens strand.  
– Det är fantastiskt att det gått tio år redan, det känns inte så. 
Med den här operagalan vill vi förmedla den glädje vi känner 
över att få hålla på med detta, säger Sten Niclasson. 

 
Opera på Skäret började sin historia när Sten Niclasson, 
grundare och konstnärlig ledare, 1996 steg in i det gamla 
virkesmagasinet och fick för sig att sjunga. Akustiken var fantastisk, och en galen idé om ett operahus föddes. 2004 
blev den verklighet och sedan dess har Opera på Skäret etablerat sig som Sveriges ledande sommaroperafestival. Det 
har satts upp tio kompletta operor, getts nästan hundra operaföreställningar och ett femtiotal konserter. Över hundra 
svenska och internationella solister har framträtt, och flera etablerade internationella stjärnor har här gjort sin 
svenska debut. Totalt har festivalen hittills haft ca 65 000 besökare. Den har lockat såväl internationella kritiker som 
människor som gått på opera för första gången. 
– Opera ska inte vara exkluderande utan för alla. Och jag tror att man måste uppleva opera live. Det är fantastiskt 
med operamusik på skiva, men det går inte upp emot att se och höra i verkligheten, säger Sten Niclasson. 
 
Matilda Paulsson, som 2011 gjorde titelrollen i Carmen på Opera på Skäret, är en av solisterna på 
jubileumskonserterna. 
– Det är jättekul att få komma tillbaka, det känns som att komma hem med alla människor och bygden runtomkring. 
Det kommer att bli ett sprakande program med många operahits, sångarna är i högform, säger hon. 
 
På Jubileumskonserten uppträder solister från Sverige, Norge, USA, Italien, Ryssland och Armenien. De är Matilda 
Paulsson, Charlotta Larsson, Roy Cornelius Smith, Yana Kleyn, Vazgen Ghazaryan, Ole Jörgen Kristiansen och 
Marco Frusoni. Dirigerar gör Marcello Mottadelli och medverkar gör även Opera på Skärets orkester och Opera på 
Skärets jubileumskör. 
 
Opera på Skäret firar också tio år som operahus med en uppsättning av Rossinis komiska opera Barberaren i Sevilla 
och en rad mindre konserter och andra evenemang, bland annat avslutningskonsert med Operaakademin nu i helgen. 
Totalt erbjuder sommarfestivalen 20 evenemang. 
 
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. E-post: jens@operapaskaret.se.  
Mer information även på: http://www.operapaskaret.se. 
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