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KÄRA PUBLIK
under detta annorlunda år har Kungliga Balettens närvaro 
manifesterat sig i engagerande produktioner som SHIFT|CACTI, 
Suite en blanc, Inför Nurejevs Svansjön och Sonatra. Ett brett  
spektrum av verk där Alexander Ekmans SHIFT liksom Joseph 
Sturdys Sonatra skapats direkt för kompaniet. Det är vårt sätt att 
bidra med mångfald, innovation och konst inom kultursfären.

Idag välkomnar vi dig till att se vår tredje kreation för säsongen, 
nämligen Riptide av den isländska koreografen Hlín Hjálmarsdóttir.  
Den enastående designern Martin Bergström står för scen- och 
kostymdesign, Jacob Haage och El Perro del Mar för den intensiva 
musiken och Linus Fellbom för den mystiska ljusdesignen. Tillsam-
mans tar kreatörerna dig in i Hlín Hjálmarsdóttirs intima värld.

I Riptide skildrar koreografen, som är djupt förankrad i samtiden, 
fenomenet social exkludering. Medan pandemin dramatiskt påver-
kat våra liv är budskapet tydligt och relevant – socialt sammanhang 
är avgörande för god hälsa. 

Liksom Nijinsky och Stravinsky i ett verk som Våroffer bjuder 
denna koreografi på ett raffinerat avancerat språk och kollektivets 
puls. Det är uppfyllande, förnuftigt och starkt. Detta är vad  
konsten gör; den för dig samman till livet.

 
Varmt välkomna!
 
Nicolas Le Riche
balettchef
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Daria Ivanova

Kaho Yanagisawa

Samuele NinciJulien Keulen

Lisa Van CauwenberghEmily SlawskiCoralie Aulas

Jonatan DavidssonJoakim Adeberg

Ethan WattsDawid Kupinski

Hampus Gauffin
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RIPTIDE
koreograf Hlín Hjálmarsdóttir

Musik Jacob Haage, El Perro del Mar

scenografi och kostyM Martin Bergström

ljus Linus Fellbom

draMaturg Staffan Roos

Kungliga Baletten

koreografassistent Anton Valdbauer

Mask Dolores Pacheco

inspicient Mauro Tarantino

producent Ann-Christin Danhammar

balettchef Nicolas Le Riche

RIPTIDE hade urpremiär på Operan Play den 12 juni 2021
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riptide porträtterar och reflekterar såväl samtiden som 
historien. Det folkloristiska och det moderna. 

Avlägsnandet av en kropp från en större enhet.  
Rätt och fel. Om kärlek och om sorg.  

Om makt, struktur och den enskildes öde.  
Rätten att samexistera. Helgar målet alltid medlen? 

Väger allmänhetens nytta mer än rätt och fel?  
Hur den inlärda skammen och tabun  

skymmer de rättfärdigas sak och  
den enskildes kamp för överlevnad. 

Det operfekta

Skrynkliga

Cirkeln

Utan början och slut

Det finns ingen början, det finns inget slut.
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RIPTIDE 
Hur uppstod titeln, Riptide?

»Kollektiv handling är lite som en natur-
kraft. Det är svårt att hålla den enskilde 
ansvarig och lika svårt att få momentet 
att ändra riktning. En riptide är en slags 
ström som är oförutsägbar och hänsynslös. 
Fastnar du i den så ska du inte kämpa emot. 
Desto mer du stretar emot desto dödligare 
blir den. Därav namnet på verket.

Social exklusion är inget nytt utan stän-
digt återupprepat. Det finns väl beskrivet i 
äldre kulturer och återupprepas i välfärds-
staten. Välfärdsstaten som skapad för att 
kompensera de många och som skryter 
om att kunna hantera det svåra. Fasaden 
avslöjas när de avvikande obekvämt tränger 
genom asfalten. Det avvikande blir som ett 
filter mellan personen bakom det avvikande 
och lokalsamhället.«

Du har sagt att verket handlar om saker som 
utanförskap, skuld och tabu. Budskapet är inte 
positivt...

»Ja, så är det men i verket finns många 
vackra moment som närhet och menings-
fullhet. Det är ingenting som är våldsamt. 
Jag vill spegla något som är värdefullt men 
samtidigt lika skört.«

Hur fann du ditt kreativa team?
»Jag fick tips om konstnären Martin 

Bergström och vi klickade direkt. Jag har 
hela tiden jobbat nära Martins skapande av 
scenografi och kostym. Sarah och Jacob är 
två fantastiska människor som jag för första 
gången samarbetade med på Dramaten för 
två år sedan. Och så Linus Fellbom som gör 
ljussättningen. Jag har valt ett så bra team.«

Vad har du inspirerats av i din koreografi?
»Jag är en känslomänniska och bär runt 

på mycket. Saker som inspirerat mig är 
mitt föräldraskap, musik och människor i 
min närhet. Jag är fascinerad av linjer, som 
arm-rörelser. Jag hade en gång en tanke om 
att jag skulle bli arkitekt. Nu blev det inte så 
men perspektiven av linjer och rum speglas 
i koreografin.

Jag har jobbat ensam och arbetat fram 
verket steg för steg. Det var viktigt för mig 
att ha material färdigt innan vi började 
repetera så att jag kunde ta tillvara tiden 
med dansarna. Pandemin har även hindrat 
mig från att arbeta fram koreografin med 
dansarna. Det finns både fördelar och nack-
delar med att jobba så.«

– en ström som är oförutsägbar och hänsynslös

Hlín Hjálmarsdóttir:
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Vilken betydelse har dina isländska rötter haft  
i Riptide?

»Island är ett dynamiskt land, det 
förändras hela tiden. På Island möts det 
karga och varma, det uråldriga och det 
moderna. Dessa motsatser har helt klart 
haft en inverkan på Riptide.«

»Desto mer du  
stretar emot, desto 
dödligare blir den. 

Därav namnet  
på verket.«
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Hur skulle du vilja beskriva Riptide?
»Världen vi skapat i Riptide är obskyr, 

vacker, mörk, skör och poetisk.
Jag skulle även vilja nämna cykler som ett 

inslag vi arbetat med.
Cykler som liv och död, kärlek och sorg.
Stadier av grönska och förruttnelse. 
Hur ovan cykler ständigt sitter ihop. 
Livnär sig på varandra.«

Hur har det varit att arbeta med Hlín?
»Det har varit fantastiskt att arbeta med 

Hlín och få tid att bygga och så ett projekt 
från grunden som vi gjort. Låta fröet växa 
och ta form.

Tid att experimentera. Tid att undersöka.
Kärlek och högt i tak.
Organiskt och gemensamt forma och 

föda fram projektet.
Jag och Hlín har arbetat nära och över 

gränserna under snart två år.«

Hur mycket sidentyg har du använt? Stämmer 
det att det till stor del är återanvänt material?

»Till kostymerna skapade jag 30 textila 
mönster. Printen har digitaltryckts och 
patinerats.

Till scenografin har det använts ca 500 
meter siden och voiler. I största möjliga mån 
har så mycket material som gått återvunnits.

Arbetet med Operans verkstäder kan  
inte annat än beskrivas som fantastiskt. 
Kompetensen som Operans verkstäder 
besitter är otrolig.«

Och när du nu ser på resultatet?
»Jag är mycket rörd och stolt över  

projektet!
Det har varit magiskt att komma in i en 

värld där dansarna, kostymen, musiken, 
printen och rörelserna växt samman.«

Martin Bergström om

EN VÄRLD  DÄR DELAR VÄXT SAMMAN
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 deceMber 2019 var El Perro del 
Mar medskapare till ett perfor-
mance på Dramaten i ett konst-
närligt samarbete med Kungliga 
Operan. Sarah Assbring, mer känd 
som El Perro del Mar, och nära 

samarbets-partnern Jacob Haage skapade 
verket under en ovanligt organisk process 
med koreografen Hlín Hjálmarsdóttir. 

»Vi kände oss alla tre överväldigade 
över samarbetet och var väldigt sugna på 
att arbeta mer ihop så när Hlín kort därpå 
berättade att hon ville ha med oss som 
kompositörer till sitt debutverk Riptide på 
Kungliga Operan var vi eld och lågor«, 
berättar Sarah. 

»Jag och Jacob delar kärleken till modern 
dans och har länge drömt om att göra något 
liknande. Att sedan igen få arbeta med Hlín 
som är en otroligt spännande koreograf 
kändes fantastiskt.«

Paret Sarah och Jacob har arbetat nära 
sedan 2011 och som kollegor har de tillsam-
mans delat de musikaliska resor som El 
Perro del Mar gjort med sina album genom 
åren. Med föreställningen på Dramaten, 
som bestod av lika delar textbaserad som 
instrumental musik, gavs Jacob Haage 
möjlighet att arbeta nära Hlín med fokus 
på de instrumentala delarna medan Sarah 
arbetade med övriga delar av produktionen.

»Det är väldigt speciellt att skriva musik 
för dans, att arbeta så intuitivt men samti-
digt alltid ta i beaktande att inte berätta 
för mycket med musiken. Dansen är solo-
instrumenten eller melodierna i mångt och 
mycket. Det handlade om att skala av och 
försöka berätta så mycket som möjligt med 
så lite medel som möjligt för att ge plats åt 
koreografin«, berättar Jacob.

Arbetet med Riptide startade för ett 
år sedan men har i spåren av pandemin 

försenats flera gånger vilket påverkat verket.
»Som med alla skapande processer har 

det varit en resa men resan med Riptide 
har varit exceptionell. Verket handlar om 
utanförskap och utsatthet sett i ett vidare, 
historiskt perspektiv – människan placerad 
i ett tidlöst kollektiv närmast liknande en 
naturkraft, något vi nästan tror vi inte kan 
påverka. Att arbeta med den tematiken 
under pandemin har känts kusligt nära och 
ibland mörkt.« 

»Samtidigt har det varit vår livlina i denna 
tid då inte mycket annat gått att räkna med. 
Att ha haft verket växande inom oss och nu 
äntligen kunnat se dansarna framföra den 
till musiken har känts nästan overkligt  
vackert«, säger Sarah och Jacob.

I samband med att Riptide har urpremiär  
på Operan Play kommer musiken att ges ut  
som album.

I

Jacob Haage och Sarah Assbring om

EN RESA MED  PARALLELLA SPÅR
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NOGA UTVALDA 
FÖRESTÄLLNINGAR.  
Inget login. Inga avgifter.
Operan Play är en digital videokanal med exklusivt Operan Play är en digital videokanal med exklusivt 
innehåll. Kungliga Operan handplockar föreställningar innehåll. Kungliga Operan handplockar föreställningar 
och konserter, några få åt gången, som kommer finnas och konserter, några få åt gången, som kommer finnas 
tillgängliga under en tidsbegränsad period. För att ge tillgängliga under en tidsbegränsad period. För att ge 
dig en fördjupad upplevelse kommer kanalen erbjuda dig en fördjupad upplevelse kommer kanalen erbjuda 
tillhörande material om verken, artisterna och vad  tillhörande material om verken, artisterna och vad  
som händer bakom scenen. Vissa föreställningar  som händer bakom scenen. Vissa föreställningar  
kommer att sändas live direkt från Operahuset.kommer att sändas live direkt från Operahuset.

operanplay.seoperanplay.se
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Minns du ditt första opera- eller balettbesök Minns du ditt första opera- eller balettbesök 
och vilka som stod på scenen? Hur såg en af-och vilka som stod på scenen? Hur såg en af-
fisch ut på slutet av 1800-talet? I repertoarar-fisch ut på slutet av 1800-talet? I repertoarar-
kivet kan du hitta information om det – och kivet kan du hitta information om det – och 
väldigt mycket mer.väldigt mycket mer.

I våra gömmor finns många skatter. För-I våra gömmor finns många skatter. För-
skonade eldsvådor och andra skador har skonade eldsvådor och andra skador har 
Kungliga Operan, som ett av Europas äldsta Kungliga Operan, som ett av Europas äldsta 

operahus, välbevarade arkiv och samlingar.operahus, välbevarade arkiv och samlingar.
Nu har vi börjat digitalisera dessa skatter Nu har vi börjat digitalisera dessa skatter 
för allmänheten. Först ut är information för allmänheten. Först ut är information 
kopplad till vår repertoar genom tiderna. kopplad till vår repertoar genom tiderna. 
Det betyder att du till exempel, på bara Det betyder att du till exempel, på bara 
några sekunder, kan ta reda på allt från hur några sekunder, kan ta reda på allt från hur 
många gånger Kungliga Operan har spelat många gånger Kungliga Operan har spelat 
Trollflöjten till hur många gånger Birgit Trollflöjten till hur många gånger Birgit 

Nilsson sjöng Brünnhilde i Wagners  Nilsson sjöng Brünnhilde i Wagners  
Nibelungens ring på Operan.Nibelungens ring på Operan.

Framöver kommer vi även att lansera  Framöver kommer vi även att lansera  
ytterligare delar. Det blir då möjligt att ytterligare delar. Det blir då möjligt att 
djupdyka i mängder av vackra kostymer djupdyka i mängder av vackra kostymer 
och spännande dokument.och spännande dokument.

operan.se/arkivetoperan.se/arkivet

 VÄLKOMMEN till ARKIVET
Kungliga Operans historia från 1773 fram till nutid



Brinner du för våra konstformer? Eller  
för barn och ungas skaparglädje och rätt 
att, oavsett bakgrund, få uppleva konst i 
världsklass? Vill du vara med och bidra 
till nya operahuset eller ser du spännande 
möjligheter att ge alla tillgång till Kungliga 
Operan digitalt?

Det finns många sätt att engagera sig i vår 
verksamhet samtidigt som du kan vara med 
och stödja utvecklingen av Kungliga Operan. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer på operan.se/stod-operan

Vill du vara med oss Vill du vara med oss 
och och UTVECKLAUTVECKLA och  och 
FÖRÄDLAFÖRÄDLA scenkonsten? scenkonsten?
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BALETT

Half Life VR 
koreografi Sharon Eyal

Musik Ori Lichtik 
läs Mer på operanplay.se

Riptide
koreografi Hlín Hjálmarsdóttir 

Musik Jacob Haage, El Perro del Mar 
digital urpreMiär 12 juni  digital urpreMiär 12 juni  

operanplay.seoperanplay.se

OPERA 
– lyssna på dina operafavoriter  

i sommar på operanplay.se

Premiärinspelningar från Sveriges Radio:

Nibelungens ring
Musik Richard Wagner

La traviata
Musik Giuseppe Verdi

Carmen
Musik Georges Bizet

Rigoletto
Musik Giuseppe Verdi

 

UNGA PÅ OPERAN

Det magiska huset
I kulisserna bakom Sveriges  

mest magiska scen.  
För barn 6–9 år. 

KONSERTER

Axplock från senaste årets konserter  
av och med Kungliga Hovkapellet.

DOKUMENTÄR/SAMTAL

50 personer
Om arbetet bakom uppsättningen av
Alexander Ekmans SHIFT | CACTI

Med reservation för ändringar

SPELÅRET 2020/2021

vd, operachef och
ansvarig utgivare Birgitta Svendén

balettchef Nicolas Le Riche
redaktör Torbjörn Eriksson

english translation (sid 2) Heather Ferrigan
grafisk forM Isobar

foto Thomas Klementsson

PÅ BILDERNA

sid 3 Kaho Yanagisawa (i förgrunden) och dansare ur Kungliga Baletten sid 6 Dawid Kupinski, 
Daria Ivanova sid 7 Hampus Gauffin, Emily Slawski sid 8 Coralie Aulas, Kaho Yanagisawa,  

Emily Slawski, Daria Ivanova, Lisa Van Cauwenbergh, Joakim Adeberg sid 9 Kaho Yanagisawa  
sid 11 Kaho Yanagisawa sid 12–13 Dansare ur Kungliga Baletten sid 14 Daria Ivanova, Dawid 

Kupinski, Kaho Yanagisawa, Jonatan Davidsson, Emily Slawski, Hampus Gauffin, Coralie Aulas, 
Joakim Adeberg sid 16 Daria Ivanova sid 17 Dansare ur Kungliga Baletten sid 19 Kaho Yanagisawa

SOMMAREN 2021 PÅ OPERANPLAY.SE
Operan Play uppdateras kontinuerligt med inspelningar. Håll dig uppdaterad via www.operanplay.se

Läs mer på operan.se




