
Två	  nyskrivna	  kortoperor	  -‐	  en	  
från	  Sydafrika	  och	  en	  från	  
Sverige	  -‐	  har	  urpremiär	  i	  
Reaktorhallen	  R1	  på	  KTH	  	  
30	  maj	  

I	  ett	  unikt	  samarbete	  mellan	  
Operahögskolan	  och	  Cape	  Town	  Opera	  
visas	  två	  nyskrivna	  kortoperor	  från	  två	  
olika	  världsändar	  långt	  ner	  under	  
markytan	  i	  den	  övergivna	  
kärnreaktorn	  R1	  på	  KTH	  den	  30	  maj	  -‐2	  juni:	  Sing	  the	  Body	  Electric!	  av	  Carl	  Unander-‐Scharin	  och	  Åsa	  
Unander-‐Scharin	  och	  Between	  Rock	  and	  a	  Hard	  Place:	  An	  Anatomy	  of	  a	  Mining	  Accident	  av	  den	  
sydafrikanska	  kompositören	  Philip	  Miller.	  Den	  13,	  14	  och	  15	  juni	  visas	  verken	  på	  Cape	  Town	  Opera	  
i	  Kapstaden.	  

Vad:	  Urpremiär	  för	  två	  kortoperor,	  en	  från	  Sydafrika	  och	  en	  från	  Sverige	  
Var:	  Reaktorhallen	  R1,	  Drottning	  Kristinas	  väg	  51,	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm	  
När:	  30	  maj	  kl	  18.00,	  31	  maj	  kl	  19.00,	  1	  juni	  kl	  14.00	  &	  18.00,	  2	  juni	  kl	  14.00.	  	  
Fri	  entré	  men	  förbokning	  krävs!	  

När	  Magnus	  Aspegren,	  rektor	  för	  Operahögskolan	  i	  Stockholm,	  fick	  en	  förfrågan	  från	  Cape	  Town	  
Opera	  om	  samarbete	  tackade	  han	  genast	  ja.	  Magnus	  Aspegren	  har	  tidigare,	  i	  sitt	  arbete	  som	  
VD/konstnärlig	  ledare	  för	  Norrlandsoperan,	  haft	  ett	  flerårigt	  samarbete	  med	  Cape	  Town	  Opera	  som	  
resulterade	  i	  operan	  Poet	  and	  Prophetess	  av	  den	  svenske	  kompositören	  Mats	  Larsson	  Gothe.	  Nu	  
kopplades	  samarbetet	  till	  Carl	  Unander-‐Scharins	  fristående	  kurs	  vid	  Operahögskolan:	  Extended	  
Opera.	  	  På	  Cape	  Town	  Opera	  visas	  Sing	  the	  Body	  Electric!	  och	  Between	  Rock	  and	  a	  Hard	  Place:	  An	  
Anatomy	  of	  a	  Mining	  Accident	  den	  13,	  14	  och	  15	  juni	  med	  den	  gemensamma	  titeln	  Two:30.	  

Between	  Rock	  and	  a	  Hard	  Place:	  An	  Anatomy	  of	  a	  Mining	  Accident	  är	  underjordisk	  opera,	  en	  
akustisk	  resa	  djupt	  ner	  i	  en	  sydafrikansk	  gruva	  tillsammans	  med	  en	  kör	  bestående	  av	  åtta	  
gruvarbetare	  ackompanjerade	  av	  musikanter	  som	  spelar	  på	  spett,	  spadar,	  trummor,	  concertina	  och	  
visselpipa.	  Gruvarbetarnas	  arbetsvillkor	  är	  mörker,	  oväsen,	  extrem	  hetta	  och	  alldeles	  för	  lite	  syre.	  De	  
befinner	  sig	  under	  ständig	  fysisk	  och	  psykisk	  press.	  Vilka	  är	  deras	  drömmar	  och	  förhoppningar?	  	  	  
Kompositör	  är	  Philip	  Miller	  från	  Syd	  Afrika	  som	  ofta	  arbetar	  tillsammans	  med	  filmare	  och	  
bildkonstnärer,	  fram	  för	  allt	  med	  landsmannen	  William	  Kentridge,	  en	  av	  världens	  just	  nu	  mest	  
framstående	  konstnärer.	  

Medverkande	  i	  Between	  Rock	  and	  a	  Hard	  Place:	  An	  Anatomy	  of	  a	  Mining	  Accident:	  Lusindiso	  
Dubula,	  Kenneth	  Kula,	  Mthunzi	  Mbombela,	  Thando	  Mpushe,	  Nkosana	  Sitimela,	  Lubabalo	  Velebayi,	  
Bulelwa	  Velem	  
Author/Composer:	  Philip	  Miller	  
Director:	  Matthew	  Wild	  
Conductor:	  Albert	  Horne	  



Sing	  the	  Body	  Electric!	  av	  Carl	  Unander-‐Scharin	  och	  Åsa	  Unander-‐Scharin	  är	  ett	  corporatorium:	  en	  
kombination	  av	  opera,	  oratorium	  och	  koreografi	  -‐	  där	  röster	  och	  kroppars	  rörelse	  skapar	  musiken,	  
klangen	  och	  det	  visuella	  scenrummet.	  I	  sju	  förkroppsligade	  sånger	  framför	  fyra	  operasångare	  ny	  
musik	  med	  specialbyggd	  teknologi	  i	  ett	  rum	  laddat	  med	  röster	  och	  med	  musikaliska	  stålsträngar	  från	  
golv	  till	  tak.	  Librettot	  bygger	  på	  texter	  av	  Albert	  Einstein:	  The	  world	  as	  I	  see	  it,	  Walt	  Whitman’s	  I	  Sing	  
the	  body	  Electric!	  och	  poesi	  av	  William	  Blake.	  Sing	  the	  Body	  Electric!	  besjunger	  människans	  
möjligheter	  och	  inneboende	  kraft	  att	  förändra	  sin	  värld	  med	  visioner,	  poesi	  och	  musik.	  
Sing	  the	  Body	  Electric!	  visas	  också	  på	  Scenkonstbiennalen	  i	  Jönköping	  23-‐24	  maj.	  

Medverkande	  i	  Sing	  the	  Body	  Electric!:	  Lisa	  Gustafsson,	  sopran,	  Alexandra	  Zetterström	  Büchel,	  
sopran,	  Maria	  Sanner	  Konvicka,	  alt,	  Staffan	  Liljas,	  bas	  bariton	  	  
Musik	  och	  textsammanställning:	  Carl	  Unander-‐Scharin	  	  
Regi:	  Åsa	  Unander-‐Scharin	  
Teknikutveckling:	  Ludvig	  Elblaus,	  Carl	  Unander-‐Scharin,	  Åsa	  Unander-‐Scharin	  	  
Scenografi:	  Martin	  Hamberg	  (student	  Stockholms	  dramatiska	  högskola)	  	  
Ljus-‐	  och	  videodesign:	  Elin	  Holmberg	  Klasén	  och	  Martin	  Hamberg	  (student	  Stockholms	  dramatiska	  
högskola)	  	  

Fri	  entré	  –	  men	  förbokning	  krävs!	  
Mejla	  till	  biljett@operahogskolan.se	  

Mer	  info	  om	  Sing	  the	  Body	  Electric!	  på	  www.electronic-‐opera.com/singthebodyelectric	  

Läs	  om	  projektet	  på	  Cape	  Town	  Operas	  hemsida	  www.capetownopera.co.za	  

Mer	  om	  kompositören	  Philip	  Miller	  på	  www.philipmiller.info	  

Läs	  mer	  på	  Operahögskolans	  hemsida	  www.operahogskolan.se	  

På	  bilden	  ovan:	  Operasångerskan	  Maria	  Sanner	  i	  Sing	  the	  Body	  Electric!	  med	  sensorer	  på	  armarna	  
som	  påverkar	  och	  ackompanjerar	  hennes	  sång.	  Foto:	  Martin	  Hellström.	  

Projektet	  erhåller	  stöd	  från	  Statens	  Kulturråd,	  Kulturbryggan	  och	  Anders	  Walls	  stiftelser.	  

	  

	  


