
Kansallisoopperan Lentävä hollantilainen eurooppalaisella The
Opera Platformilla
Kansallisooppera on mukana 15 merkittävän oopperatalon kansainvälisessä The Opera Platform
-verkkopalvelussa, jonka keskeinen tavoite on tarjota katsojille maksuttomia oopperaelämyksiä
eri puolilta Eurooppaa. 13. tammikuuta alkaen palvelussa on katsottavissa kuukauden ajan
Kansallisoopperan Lentävä hollantilainen.

Kasper Holtenin uudenlainen tulkinta Lentävästä hollantilaisesta sijoittuu nykypäivän urbaaniin taidemaailmaan. Nimihenkilö on nyt kuuluisa taiteilija, joka
matkustaa ympäri maailmaa. Holtenin mukaan Wagnerin ikuinen rakkauden etsiminen tulee esiin erityisesti tässä teoksessa: ”Ajatus rauhan ja ikuisen
rakkauden löytämisestä oli tuttu Wagnerille, joka matkusti koko elämänsä eikä koskaan löytänyt omaa paikkaansa. Hänen oma sielunsa ja
elämäntapansa toivat hänelle aina vihollisia; ne saivat hänet löytämään uuden naisen ja sitten taas eroamaan. Hän ei löytänyt rauhaa silloinkaan, kun oli
kuuluisa - hänen taiteellinen lahjakkuutensa olikin myös kirous", Holten tiivistää.

Rooleissa nähdään mm. Camilla Nylund, Johan Reuter ja Gregory Frank. Teoksen videosuunnittelusta vastaa Luke Halls. Hänen videototeutuksiaan
on nähty paitsi Euroopan merkittävillä oopperalavoilla myös Pariisin muotiviikoilla ja popin maailmantähtien, kuten Adelen, Rihannan ja U2:n konserteissa.
Lavastuksen on suunnitellut Philipp Fürhofer, puvut Anja Vang Kragh ja koreografian Signe Fabricius.

The Opera Platform on eurooppalaisten oopperatalojen yhteinen verkkopalvelu, joka lähettää suoratoistoja eri puolille Eurooppaa. Palvelun takana on 15
merkittävää oopperataloa, muiden muassa Lontoon Royal Opera House, Wienin valtionooppera, Aix en Provencen festivaali, Berliinin Komische Oper ja
Norjan kansallisooppera. Verkkopalvelun on perustanut eurooppalaisten oopperatalojen järjestö Opera Europa yhteistyössä kulttuurikanava ARTEn kanssa.
Aiemmin The Opera Platformilla Suomen kansallisoopperasta ja -baletista on nähty Kullervo keväällä 2015.

Suoratoistot ja tallenteet ovat olennainen osa Suomen kansallisoopperan ja -baletin verkkopalvelua, jonka päämäärä on palvella yhä laajempaa yleisöä
aikatauluista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. Kaikki lähetykset ja videot ovat katsottavissa oopperabaletti.fi-sivuston digitaalisella näyttämöllä
Stage24:llä maksutta. Lentävän hollantilaisen tallenne on tehty yhteistyössä Yleisradion kanssa.
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Suomen kansallisooppera ja -baletti  / Viestintä
viestintäpäällikkö Johanna Järventaus 09 4030 2322
viestintäsuunnittelija Petra Rönkä 050 413 2421 (oopperat)
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223 (baletit)
viestintäkoordinaattori Tuike Lehko 050 439 2710
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www.oopperabaletti.fi

Suomen kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas
maan ainoa ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta. 
www.oopperabaletti.fi


