GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts presenterar i samarbete

Vem styr ditt liv?
En ny opera av Line Tjørnhøj. Text Erik Fägerborn.

SHANGHAI är en nyskriven opera som lyfter människors röster och
förmågor i en banbrytande scenkonstupplevelse.
SHANGHAI handlar om helt vanliga människor. De lever sina helt
vanliga liv. Blir stressade över vardagsproblem, är rädda för det
skrämmande, drömmer och längtar. De börjar fundera över vem
som egentligen bestämmer över deras liv. Det verkar vara någon
annan som kontrollerar hur och på vilket sätt de ska vara. Detta är
en berättelse om att bryta sig loss och finna sin egen väg.
Med SHANGHAI vill GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing
Arts lämna det bekanta och invanda och ta nya grepp för att utveckla
operakonsten. SHANGHAI är ett experimentellt scenkonstäventyr
skriven direkt för en inkluderad ensemble. Tonsättaren Line Tjørnhøj
har utgått från ensemblens röster och förmågor och skapat verket
just för dem.
SHANGHAI är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Göteborgs
Operan och kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts.
Grunden till samarbetet är att alla människor har rätt att uttrycka
sig på olika sätt och att konstnärliga olikheter är värdefulla.

För biljetter till Skövde och Göteborg 031-13 13 00 eller opera.se
Föreställningen spelar även i Trollhättan 21/4 kl 19.00, Åmål 28/4 kl 19.00
och Uddevalla 3/5 kl 19.00. För biljetter till turnéorterna se opera.se
Har du frågor, kontakta Katarina Hydén, katarina.hyden@opera.se
eller Niklas Fahlén, 0500-44 34 15, niklas.fahlen@opera.se
Läs mer och se film om föreställningen på www.opera.se/shanghai

Urpremiär på
GöteborgsOperan
Skövdescenen
den 7 april 2017.
Speltid: 60 min.
Efter föreställningen följer ett publiksamtal med artisterna i ensemblen
(ca 20 min).
För vuxna och ungdomar från 16 år.

Datum och spelorter
Skövde, GöteborgsOperan
Skövdescenen
7 april kl 19.00			
8 april kl 15.00			
11 april kl 19.00			
12 april kl 19.00			
25 april kl 11.00			
Göteborg, GöteborgsOperan
Lilla scenen
6 maj kl 15.00 & 19.00
7 maj kl 15.00 & 19.00
10 maj kl 13.00
12 maj kl 19.00
13 maj kl 15.00
14 maj kl 16.00

