
 
 
 
 
 
 
Barberaren i Sevilla 
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Medverkande solister 
Rosina  Liine Carlsson / Aurora Tirotta  
Almaviva  Dominique Moralez / Martin Nyvall 
Figaro  Gocha Abuladze / Vakant 
Bartolo  Robert Hyman / Vakant 
Basilio  Liudas Mikalauskas / Vazgen Ghazaryan 
Berta  Catarina Lundgren 
Fiorello  Peter Haeggström  
 
 
Liine Carlsson (Rosina) 
Liine Carlsson, sopran, är utbildad vid Operastudion i Göteborg, Musikhögskolan i Malmö och 
Operahögskolan i Stockholm. Liine Carlsson debuterade våren 2006 på Kungliga Operan i rollen som 
Aida i urpremiären av Svall, en omtalad opera om hedersmord, och har därefter gjort ett stort antal 
roller. År 2007 fick hon sitt genombrott som huvudrollsinnehavare i Vadstena-Akademiens 
uppsättning av Cristina Regina di Svezia. Året efter spelade hon Rosalinda i Strauss Läderlappen på 
Reginateatern. Liine Carlsson har fått stipendier av bland andra Operavännerna vid Kungliga Operan, 
Kungliga Musikaliska Akademien och Opera på Skärets vänförening. Liine Carlsson har medverkat på 
Opera på Skäret två gånger tidigare, 2009 som Nedda i Leoncavallos Pajazzo och 2011 som Frasquita 
i Carmen.  
 
Aurora Tirotta (Rosina) 
Aurora Tirotta, sopran, debuterade i Mozarts Don Giovanni i rollen som Zerlina och har därefter spelat 
bland annat Bastienne i Bastien und Bastienne, Nina i Nina Pazza per amore och Prästinnan i Aida. 
Trots sin unga ålder har hon redan sjungit på La Scala och samarbetat med flera världskända orkestrar. 
Aurora Tirotta har fått många priser för sin fantastiska röst, bland annat i den internationella tävlingen 
Spiros Argiris city of Sarzana award som bästa unga talang. I mars 2012 vann hon första pris i den 
internationella tävlingen Beniamino Gigli i Rom. I år gör hon debut på Opera på Skäret, vilket också 
är hennes debut på skandinaviska scener.    
 
Dominique Moralez (Almaviva)  
Dominique Moralez, tenor, är uppvuxen i USA och gjorde sin yrkesmässiga debut redan vid tio års 
ålder på Portland Opera, då som sopran. Dominique Moralez utbildade sig vid Centre de Formation 
Lyrique på Opéra National de Paris och debuterade som tenorsolist i Honeggers Le Roi David 2006. 
Han har sedan dess haft huvudroller i många världskända operor och turnerat i främst Europa och 
Asien. Dominique Moralez, som i sommar gör sitt första framträdande på Opera på Skäret, är en flitig 
uttolkare av Greve Almaviva, en roll han gjort på Fujiwara Opera i Japan, Det Kongelige i 
Köpenhamn, Lyric Opera i Singapore och på Operan i Nice.  



Martin Nyvall (Almaviva) 
Martin Nyvall, tenor, är utbildad till musiker och sångpedagog i Köpenhamn och Karlsruhe. Under 
studietiden debuterade han på Odenseoperan och blev först engagerad av Luzerner Theater i Schweiz 
och därefter av Staatstheater Nürnberg. Martin Nyvall har genom åren gjort roller som Nemorino i 
Kärleksdrycken, Fenton i Falstaff, Symon i Tiggarstudenten, Malcolm i Macbeth och Pedrillo i 
Enleveringen ur Seraljen. Han ägnar en stor del av sin tid åt konserter och åt att sjunga romanser i 
nära samarbete med pianisten Andreas Frese. Martin Nyvall har fått flera stipendier, bland annat 
Richard Wagner-Sällskapets stipendium 2003. Sedan hösten 2012 är han frilansande sångare med 
operaengagemang i tyska Nürnberg och i Brno i Tjeckien, samt konsertengagemang runt om i Europa. 
 
Gocha Abuladze (Figaro) 
Gocha Abuladze, baryton, föddes 1985 i Georgien och är utbildad vid "Academic singing faculty at V. 
Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire". Under studietiden gjorde han bland annat Papageno i 
Trollflöjten och titelrollen i Eugene Onegin och så Figaro, rollen som han tar sig an i sommar på 
Opera på Skäret. Gocha Abuladze är en engagerad konsertartist och har deltagit i många festivaler. 
Han vann den internationella sångtävlingen Citta di Ferrara 2011 och fick, i konkurrens av 200 andra 
sångare, ta emot kritikernas pris i "Zandonai competition" i Riva del Garda i Italien. Förutom äran 
ingick ett konsertframträdande i en konsert dirigerad av Maestro Marco Boemi. 
 
Robert Hyman (Bartolo)  
Robert Hyman, baryton, föddes i Boston och började sin karriär på Broadway. Han fortsatte sedan ut i 
en strålande operakarriär i vilken han har specialiserat sig på italienska operor. Robert Hyman sjöng 
sig genom Amerika inklusive flera föreställningar i Carnegie Hall och Lincoln Center i New York. 
Den europeiska debuten gjordes i Leipzig 1991. Hans gestaltning av Michonnet i Adriana Lecouvreur 
gav honom ett stort erkännande från både publik och kritiker. I rollistan hittar man även Macbeth i 
Macbeth och Marcello i La Bohéme, Iago i Otello och mycket mer. Det här blir Robert Hymans andra 
sommar på Opera på Skäret, då han tidigare sjungit i Kappan och Pajazzo 2009.  
 
Liudas Mikalauskas (Basilio) 
Liudas Mikalauskas är en litauisk bas född 1985. Han har en kandidatexamen från Litauiska musik- 
och teaterhögskolan och har studerat vidare inom sångpedagogik. Liudas Mikalauskas har sjungit på 
Litauens Nationalopera och övriga musikteatrar i Litauen. Han har gjort ett femtontal operaroller, 
bland dem Figaro i Figaros bröllop, Raimondo i Lucía di Lammermoor, Doctor Grenvil i La Traviata 
och Papageno i Trollflöjten. Han har också gjort rollen som Basilio, som han sjunger i sommarens 
uppsättning av Barberaren i Sevilla på Skäret. Liudas Mikalauskas sjunger regelbundet med Litauens 
mest framstående symfoniorkestrar och med de ledande symfoniorkestrarna i Polen. Han har deltagit i 
en lång rad musikfestivaler i bland annat Ryssland, Tyskland och England. I Barberaren i Sevilla gör 
han i sommar sin Sverigedebut. 
 
Vazgen Ghazaryan (Basilio) 
Vazgen Ghazaryan, bas, föddes i Armenien och studerade sång vid statliga konservatoriet i Jerevan 
1997 till 2005. Det var där han gjorde sin operadebut 2004 som Basilio i Barberaren i Sevilla.  
Sedan 2007 är Vazgen Ghazaryan engagerad vid Teater Erfurt, där han har sjungit roller som Don 
Basilio i Barberaren i Sevilla, Sagrestano i Tosca, herr Reich i Muntra fruarna i Windsor, Mercante 
Fenicio i Fedra, Samuel i Maskeradbalen och Colline i La Bohème. 2010 tilldelades han Aurio 
Tomicich-priset som bästa bas vid Viottitävlingen i Italien. 
 
Catarina Lundgren (Berta)  
Catarina Lundgren, lyriskdramatisk sopran, har en magisterexamen från Sibeliusakademien i 
Helsingfors och Musikhögskolan i Göteborg. Som frilansande operasångerska har Catarina engagerats 
av bland annat Ystadoperan, Södertäljeoperan, Reginas Spagettiopera i Stockholm och Vadstena-
Akademien. Med ett förflutet inom teatern brinner Catarina särskilt för komedin och hon har gestaltat 
flera komiska roller som Despina i Cosi fan tutte och Susanna i Figaros bröllop. Catarina har även 
tidigare medverkat i tre uppsättningar på Opera på Skäret; operafarsen Kronofogdarne & Slåtterölet 
2007 och 2009 och i rollen som Musetta i La Bohème 2010.  



  
Peter Haeggström (Fiorello) 
Peter Haeggström är baryton och utbildad på Musikhögskolan i Stockholm, Operastudion på 
Kulturama i Stockholm och Operahögskolan i Göteborg. För närvarande studerar han sång för Jonatan 
Lönnqvist i Stockholm. Förra året gjorde han titelrollen i Rigoletto av Verdi på Skånska Operan och 
Sam i Maskeradbalen på Folkoperan i Stockholm. Dessförinnan har han bland annat sjungit titelrollen 
i Falstaff av Verdi, Olim i Silversjön av Weill och hemliga polisen i Konsuln av Menotti på Artisten i 
Göteborg. Han har också gjort huvudrollen i ÄnNu, en kammaropera av Björn Linnman på Västerås 
Konserthus. Peter Haeggström har också anlitats som romanssångare runtom i Sverige. Han har 
tidigare i Opera på Skärets uppsättningar av Pajazzo 2009, La Bohème 2010 och Carmen 2011. 
 
 
 
 
 
 
 


