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Skånska Operan sätter upp Barberaren i Sevilla på Bäckaskog Slott 

Den 6 juli är det premiär för Skånska Operans uppsättning av Barberaren i Sevilla på 

Bäckaskog Slott. Publiken kommer bjudas på en uppsättning av Rossinis berömda verk 

som tidigare aldrig skådats.  

Bäckaskog Slott med sina rötter i 1200-talet ligger 1,5 mil nordost om Kristianstad och är den första 

av åtta platser runt om i Sveriges sydligare delar där föreställningen i regi av Skånska Operan kommer 

spelas under juli och augusti månad.  

Skånska Operan har funnits sedan 1993 då den bildades av Christian Fürst Myrup och har genom 

åren satt upp en mängd kritikerrosade och välbesökta sommaruppsättningar. Man har som 

målsättning att nå ut till en bredare publik genom att utveckla operakonsten i en mer folklig riktning 

och därmed vinna ny publik. För att uppnå detta mål sätter man upp föreställningar på mindre 

platser, som publik kommer man placeras mycket närmare scenen för att skapa en intimare 

föreställning, man spelar alltid på svenska och man gör om recitativen till en talad dialog för att 

förenkla handlingen och ge föreställningen ett snabbare tempo. 

Den 6 juli är det alltså dags för premiär för Barberaren i Sevilla på Bäckaskog Slott följt av ytterligare 

två föreställningar den 7 och 9 juli. Vill man komplettera kvällen med en måltid som följer det 

spanska temat serverar man på slottet en Spansk Buffé bestående av bland annat Serranoskinka, 

Paella, sallader, ostar och Crème brulée. Under 2,5 timmar inklusive paus tas publiken med på en 

fartfylld föreställning med magisk musik och en ensemble som inte sparar på krutet.  

I rollerna: 

Figaro - Tor Lind 

Greve Almaviva - William Baker 

Rosina - Astrid Robillard 

Bartolo - Johan Wikström 

Don Basilio - Anders Nyström 

Berta - Helena Mangusson 

Fiorello - Sebastian Duran 

Ensemble: Ulrik de Geer, Fanny Paulsson 

Regi: Ola Hörling 

Kapellmästare: Max Lörstad 

 

För ytterligare information och biljetter: www.skanskaoperan.se 

För ytterligare information om slottet, boende och mat: www.backaskogslott.se 

http://www.skanskaoperan.se/
http://www.backaskogslott.se/

