
María de Buenos Aires 
En tangopassion i två akter



För över ett decennium sedan arbetade jag tillsammans 
med en skivproducent som nyligen hade spelat in 
Piazzollas tangoopera Maria de Buenos Aires på CD.  
Han talade sig varm för stycket och spelade också upp 
delar av det för mig. Alltsedan dess har jag inte kunnat 
släppa tanken på att Piteå Kammaropera någon gång ska 
göra en egen uppsättning av verket.

Äntligen har alla bitar fallit på plats. 
Norrbotten NEO är stomme i det tangokapell som bär 

musiken. Den musik som redan i första takterna lättar 
på locket till en värld fylld av passion, längtan, åtrå och 
kärlek. I centrum av tangomusiken står bandoneon. På 
outgrundliga vägar hamnade detta från början kyrkliga 
instrument i obskyra caféhak på Buenos Aires bakgator. 
Med tiden kom bandoneon att få en central roll i en musik 
lika stolt och reslig som det musikaliska sammanhang den 
ursprungligen var tänkt för. Bandoneons dubbla natur är 
också en nyckel in i Piazzollas tangopassion. I Maria de 
Buenos Aires är det sakrala och profana, det maskulina 
och feminina, döden och livet, sorgen och glädjen två 
sidor av samma mynt.

Jag är Maria i Buenos Aires
Mitt Buenos Aires Maria – min stad, här är jag! 
Maria tango, Maria begär och glöd
Maria mörker, Maria passion och död
Maria, gatans barn
Mitt Buenos Aires är jag!

Petter Sundkvist, konstnärlig ledare



Buenos Aires  
är en kvinna
Den första plats i Buenos Aires jag tas 
att bese, efter tolvtimmarsflygningen 
från New York, är kyrkogården.

I det fina folkets stadsdel Recoleta, 
där min gästfria kusinfamilj bor, 
vandrar jag fram mellan dödens 
mäktiga monument och visas till ett 
minnesmärke överhöljt av blommor, 
bilder, ljus, religiösa figuriner. En 
aldrig upphörande gärd av dyrkan, 
tillit och kärlek från Buenos Aires 
folk till sin prinsessa, inte från 
himlen, men från det enkla Argentina: 
Eva Peron, lilla Evita.

Buenos Aires ses givetvis av många 
som machokulturens högborg, 
med ryttarstatyer, tangohjältar och 
militärdiktatoriskt förflutet. Men 
denna och många andra förutfattade 
meningar, som de piskats in i oss 
inte minst i Sverige, vederläggs av 

ömheten hos det kvinnohjärta som 
oemotståndligt bultar i denna magiska 
stad.

En eftermiddag utanför det vackert 
rosa presidentpalatset Casa Rosada 
får jag bevittna det slå hundrafalt. 
Hos ”De galna mödrarna”, kvinnor 
i alla åldrar, från alla samhällsskikt.  
Varje torsdag sedan juntatiden samlas 
de – alla med något vitt i klädseln – 
till demonstration för att kräva klarhet 
om sina försvunna anhörigas öden. 
Böjda, absolut, men inte knäckta. 

Det är svårt att inte se dessa 
mödrar som en svind lande 
manifestation av det ansvars tagande, 
den osjälviskhet och konkreta 
handlingsvilja jag alltid uppfattat som 
kvinnans förebildliga gåva. I Buenos 
Aires skänks vi den i övermått.

Avenida Corrientes är Buenos 
Aires Broadway, en aveny fylld 
av teatrar, skivbutiker, boklådor 
och etablissemang för nöjen av 
alla de slag (men inbjudande och 
varm, till skillnad från New Yorks 

genomkommersialiserade 
Boulevard of Dreams).

Där jag strosar Corrientes fram 
bland denna jordens evinnerliga 
möjligheter till förlustelser 
stannar jag upp inför ett par 
vidöppna dörrar in till en bar. 
Bakom disken står en av de 
vackraste och mest sensuella 
kvinnor jag har sett (och jag 
har sett många). Hon fångar 
Lulepojkens häpna blick, ger mig 
ett ungt leende som når ända upp 
i ögonen och strålar ur dem. Hon 
är Maria de Buenos Aires, nu och 
för evigt.

Jag vet att om jag går in på 
den baren, så kommer jag aldrig 
att komma hem.

Så jag vandrar vidare, sitter 
tids nog i planet mot Sverige.

Men mitt hjärta är kvar hos 
den kvinna som är Buenos Aires.

Leif Janzon



upphörande övervåld mot 
kvinnor.

Återfödd till livet, till att bli 
våldets besegrare, blir Maria 
genom att själv föda. Likt Jesu 
moder bebådas hon utan man 
–  men inte av Guds ängel, 
utan genom Diktarens kärlek: 
skapad i dikt skänks hon nytt 
liv av dikten. När Marias skugga 
nedkommer, inte i ett stall men 
på ett modernt höghusbygge, 
föder hon inte ett nytt Jesusbarn 
– utan ett Mariabarn. ”Flickan 
födde en flicka! Som är hon själv 
och ändå inte …”

Födelsen som både 
förlossning och förlösning, som 
vittnesbörd om kvinnans och 
livets eviga kraft att förnya vår 
jordiska och andliga existens:

Slutet och början vill vara
Tårar i samma gråt

Leif Janzon

Marías kropp 
och själ 

Vår Maria 
Från Buenos Aires  
Förebud är du 
Bland kvinnor

Så lyder slutorden i Ferrers och 
Piazzollas ”tangopassion”, som 
Piteå Kammaropera har valt 
att kalla denna uppsättning. 
Om man så vill: tango för 
det jordiska, passion för det 
överjordiska – Buenos Aires för 
den konkreta platsen, Vår Maria 
för himladrottningen.

I detta argentinska verk från 
1968 får berättelsen om Maria sin 
magi av denna ständigt närvarande 
spänning och samverkan mellan 
tillvarons två poler: jordiskt/
andligt. Liksom kropp och själ hos 
var och en av oss som människa. 

Ur storstadens myller gestaltas 
en historia om hårda materiella 
villkor, kvinnoförakt och utsatthet 

– som just genom att diktas ska 
visa livets förmåga att höja sig 
över ondska och låghet.

Maria, dotter till en smed 
och en städerska, mister som så 
många fattiga flickor sin barndom: 
”Mariabarnet växte upp på sju 
dagar”. Till en attraktiv kvinna, 
med ”männens lystna blickar i 
ryggen” och fylld av längtan bort. 

”Gudinna och hora – lika 
sviken av himlen som av dräggen” 
förtalas och förnedras Maria av 
folket i sin förstad. Fast hon starkt 
och ständigt dras till män älskar 
hon ingen – friheten är hennes 
begär. 

Hennes jordiska liv och 
frihet ändar i en mystisk ”första 
död” – ”hennes hjärta har dött”. 
Som skugga, andeväsen, ska 
hon hädanefter genomströva 
det jordiska Buenos Aires. En 
lidandets väg i ”hallickarnas 
zoner”. Där hon likt Carmen 
och många av sina olyckssystrar 
i musikdramatiken ska falla 
offer för vår civilisations aldrig 



AKT I
Anden – Poeten/Berättaren – vill i 
midnattstimmen mana fram Maria: den 
sedan länge försvunna … Ur mörkret 
stiger hennes tema, hennes röst … 

Gatans sångare samt Anden berättar 
om Marias uppväxt och liv i en förstad 
vid floden Río de la Plata – ett liv där hon 
förtalas och förnedras.

Men Maria sjunger stolt sin egen sång: 

 Jag är Maria från Buenos Aires!  
– min stad, här är jag! 
Maria älskas av En fattig student, men 
älskar honom inte tillbaka – försmådd 
spår han hennes öde: att tvingas vandra 
storstadens gator.

Maria irrar genom Buenos Aires. 

Vilseförd av en bandoneón, det 
argentinska dragspelet – som i de 
gamla tangolegenderna – anar hon sin 
kommande död. 

Hennes väg mot undergången får Anden 
att rasa mot det bedrägliga bälgaspelet, 
Marias förförare.

I kloakerna, ”katakomberna”, gläder 
sig Varelserna på botten åt hennes 
ankomst.

Men ”flickan faller”…   – Marias död 
förutspås. Och inträffar…?

AKT II
Anden berättar om Marias begravning – 
som hon bryter och rymmer ifrån. 

Marias skugga börjar sin långa 
Golgatavandring genom Buenos Aires. 
I sin förtvivlan skriver hon ett brev till 
sina forna hemkvarter: ”Till er, älskade 
träd och kära skorstenar”...

Marias skugga tvingas framträda inför 
Psykoanalytikerna, berätta om sin 
barndom: falska minnen.

Anden åkallar Maria från en bar och 
sänder ett budskap till henne: hennes 
bebådelse förestår. Hans fyllekompisar 
Marionetterna ger sig av för att lämna 
budskapet.

Marias skugga bereder sig för 
bebådelsen: ”Kom då, med det som är 
redo att komma!”

En söndag gryr i Buenos Aires.  
Anden och Söndagens röst, liksom 
Pastabagerskorna och De tre vise 
murarna, får se något annorlunda: Marias 
skugga högst uppe på ett husbygge.  
Där föder hon - men inte ett Jesusbarn, 
utan ett Mariabarn. 

Är det den döda Maria som har 
återuppstått ur sin skugga? Eller har en 
ny Maria fötts? Är detta slutet på allt, 
eller har allt nyss börjat... ? 

Maria AnnikA SkoGlunD
El Duende lArS-Erik BErEnEtt

Psykoanalytiker, tjuvar,
prostituerade, studenter, gatusångare,

murare, pastabagerskor m.m.
MArGrét BrynjArSDóttir

ADAM WAhlBErG
ylVA GruEn

MAlin EnGStröM
 

 Piano och orkesterledare  
MårtEn lAnDStröM

Bandoneon MArcElo niSinMAn
Gitarr GEorG GulyAS

Flöjt chriStoPhEr lEhMAnn
Trummor rolf lAnDBErG

Slagverk DAniEl SAur
Violin 1 nilS-Erik SPArf
Violin 2 MAriA SjöStEDt

Viola kiM hEllGrEn
Cello DAViD GAMMElGårD

Kontrabas AnDErS löfGrEn 

Ljussättare MAriA roS PAlMklint 
Ljustekniker lArS liDStröM

Ljustekniker johAn SunDStröM
Ljudtekniker oScAr loVnér

Kostymör inA AnDErSSon
Kostymassistent MAjA linDStröM
Sömmerska GunVor linDBErG

Hår och make-up tirA Blixt
Koreograf GilDA StillBäck

Koreografassistent MichElE DAnGiolA

Operachef toMAS iSAcSSon
Konstnärlig ledare PEttEr SunDkViSt 

Producent håkAn EkMAn
Marknadsförare AnnElii BAckMAn
Teknisk producent MAtS lunDBErG

Inspicient toMAS hörtin
Fotograf MAriA fälDt

                            

María de Buenos Aires
En tangopassion i två akter

Musik AStor PiAzzollA Text horAcio fErrEr  
Översättare lEif jAnzon   Regissör AnnA AzcárAtE



AStor PiAzzollA (1921-92) anses som 
den mest betydelsefulla tangokompositören 
under 1900-talets senare hälft. Genom att 
blanda in jazz och klassisk musik i den 
argentinska tangon skapade han en ny stil som 
kom att kallas tango nuevo. Själv var Piazzolla 
också mycket nöjd med sina insatser: ”Jag 
kan inte fatta att några så kallade kritiker 
fortfarande anklagar mig för att ha mördat 
tangon – tvärtom. De borde se mig som tangons 
räddare. Jag skönhetsopererade ju den.”
Piazzolla föddes i Argentina 1921 men växte 
upp tillsammans med familjen i New York 
där han tidigt mötte olika sorters musik. 
För att kompensera frånvaron av hemlandet 
köpte fadern en bandoneón (Argentinas 
speciella tangodragspel) till den unge Astor. 
Efter flitigt övande fick Astor som 13-åring 
ett erbjudande att turnera tillsammans med 
den store argentinske tangoprofilen Carlos 
Gardel, men fadern tyckte att han var för ung. 
1937 återvände Piazzolla till Argentina och 
började spela på nattklubbar och det dröjde 
inte länge förrän han ansågs vara den främste 
bandoneónspelaren i hela Buenos Aires. 
Han blev rekommenderad att studera mer 
komposition och träffade då Alberto Ginastera, 
som genast satte partitur av Stravinskij, Bartók 
och Ravel i händerna på sin student. Genom 
ett stipendium fick han sedan möjlighet att åka 
till Paris för att studera för den legendariska 
Nadia Boulanger, pedagogen som ”förlöste” så 
många tonsättarbegåvningar under 1900-talet. 
Piazzolla berättar om mötet: ”Jag visade henne 
mina mängder av symfonier och sonater. Hon 
började titta i noterna och efter ett tag yttrade 
hon ´Det är ett gott hantverk. Här låter du som 
Stravinskij, här som Bartók och här liknar det 
Ravel, men vet du vad jag saknar. Jag kan inte 
hitta Piazzolla någonstans!´Så började hon 
ställa frågor om mitt privatliv, vilken musik jag 

spelade, om jag var gift eller levde tillsammans 
med någon. Till slut kunde jag inte komma med 
fler bortförklaringar utan bekände rakt ut att jag 
spelade bandoneón på nattklubbar. Då ville hon 
höra någon av mina egna tangokompositioner. 
När jag spelat färdigt öppnade hon ögonen, tog 
mina händer och förklarade: ”Din idiot – det här 
är Piazzolla!”.

horAcio fErrEr är född 1933 i 
Montevideo, Uruguay, men har kommit 
att tillbringa sitt liv i Buenos Aires, vars 
förstadskvarter och bohemkretsar han lärde 
känna väl som ung. Ända sedan 50-talet har 
Ferrer haft tangon som sin livsuppgift och han 
kom att samarbeta tätt med Astor Piazzolla. De 
gav sin tango nuevo, ”den nya tangon” en socialt 
och estetiskt radikal prägel, inte minst på de 
skivalbum de spelade in tillsammans, t.ex. 
Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en persona. 
Ferrer är mycket erkänd som poet, författare 
till tangotexter och främjare av den argentinska 
tangon, bl.a. som redaktör för tidskriften 
Tangueando, festivalarrangör och radioman. 
Han är dessutom tangohistoriker och författare 
till det stora standardverket i tre volymer om 
tango, Libro del Tango. Arte Popular de Buenos 
Aires (ny utgåva 1980). 
1967 skrev Ferrer librettot Maria de Buenos 
Aires som Piazzolla 1968 komponerade musiken 
till, och där Ferrer spelade huvudrollen El 
Duende, Anden. Maria de Buenos Aires är ett 
epokgörande verk inom musikhistorien, uppfört 
både i Sydamerika, USA och Europa. Men 
uteslutande på spanska - Piteå Kammaroperas 
uppsättning är världspremiär för verket på 
ett lands eget språk. Ferrer är president för 
Academia Nacional de Tango i Argentina och 
har fått en mängd utmärkelser för sina insatser 
på tangons område.



AnnA AzcárAtE har varit verksam som skåde-
spelare, regissör och dramatiker i professionella 
sammanhang alltsedan avlagd examen vid Statens 
Scenskola i Malmö 1982. Norrbottensteatern i Luleå 
har varit hennes fasta arbetsplats men under långa 
perioder har Anna varit tjänstledig för att arbeta med 
bland annat radio, film och TV. Sedan 2007 frilansar 
Anna och då främst med regi inom film och scen. 
Hon har regisserat flera framgångsrika uppsättningar 
till exempel Fallet Sally Beauchamp och Man ska 
vara två. I september 2011 har Anna Azcárate 
debuterat som filmregissör i kortfilmen Vägra dö slö.

AnnikA SkoGlunD blev tidigt intresserad av 
olika musikstilar och sångsätt. När hon studerade 
till operasångerska i Göteborg på 1980-talet sjöng 
hon också med jazzgruppen Opposite Corner. 
Därefter har hon haft ledande operaroller i t.ex. 
Carmen, Figaros bröllop och Madame Butterfly på 
scener som bl.a. Kungliga Operan i Stockholm, 
La Fenice i Venedig, Den Norske Opera i Oslo, 
GöteborgsOperan, Drottningholms Slottsteater och på 
Wexford Opera Festival. Hon är även en eftertraktad 
konsertsångerska och har framträtt med orkestrar 
som Kungl. Filharmonikerna och Radiosymfonikerna 
i Stockholm, American Symphony Orchestra, Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra. Annikas styrka 
är förmågan att förena det skolade, kontrollerade 
sångsättet med den improviserade jazzens 
känsloregister. Hon har ett starkt förhållande till de 
spanska sångerna och släktskapet mellan spansk 
musik och jazz, vilket hon visade prov på med sin 
senaste CD Duende som har fått lysande recensioner 
i såväl Sverige som utomlands. 

lArS-Erik BErEnEtt är född i Skellefteå 
men numera bosatt i Helsingborg. Han var 1967–84 
engagerad vid Göteborgs stadsteater, där han 1983 
väckte uppmärksamhet i Lars Noréns Kaos är 
granne med Gud (även i TV). Han har senare varit 
verksam vid bl.a. Stockholms stadsteater och i TV, 

där han spelat roller som assessor Brack i Margareta 
Garpes uppsättning av Hedda Gabler (1993). Denne 
mångsidige och produktive skådespelare har med 
åren fått allt större scenisk auktoritet, inte minst som 
tuff kriminalsnut i den långa serien TV-filmer om 
Roland Hassel, byggda på Olov Svedelids böcker, 
samt som affärsmannen Harald Bovallius i Skilda 
Världar (över 300 avsnitt 1996-1998). Han har tack 
vare sin tuffa utstrålning även fått spela en del rena 
bovroller som kallhamrad bankrånare i TV-serien 
Polisen som vägrade svara (1982), gangster i ett 
avsnitt av serien Spanarna (1983) och bombmannen 
i thrillerserien Den svarta cirkeln (1990). Ibland 
har han emellertid spelat mer utpräglat sympatiska 
karaktärer som ingenjören i Lars Molins TV-serie 
Tre kärlekar (1989 och 1991). Även om det mesta 
som skrivits om honom kretsar kring Roland Hassel 
får man inte glömma tungt vägande Lars Norén-
roller som sonen Frank i TV-versionerna av Noréns 
familjedramer Natten är dagens mor (1984) och Kaos 
är granne med gud (1984), där han profilerat sin 
spelstil som är återhållsam på gränsen till ”cool”. 

ylVA GruEn, sopran, född i Sundsvall men 
flyttade till Ås, utanför Östersund, som elvaåring. 
Efter gymnasiet följde studier på Lunnevads 
Folkhögskola och hon har även en högskoleexamen i 
kammarmusik från Mälardalens Högskola i Västerås, 
med klarinett som huvudinstrument. Dock kände 
hon att det hon verkligen vill göra är att sjunga. 
Hösten 2010 började hon på Musikhögskolan 
i Piteå, där hon studerar sång för Synnöve 
Dellqvist. Ylva har varit solist med bland andra 
Musikhögskolans kammarkör och Årekören. Hon 
har även deltagit i masterclasses för Olle Persson, 
Barbro Marklund-Petersône, Bengt-Åke Lundin 
med flera. Ylva tilldelades Krokoms kommuns 
ungdomskulturstipendium 2010.

MAlin EnGStröM, sopran, är född och 
uppvuxen i Luleå. Hon började sin sångbana i  

barn- och ungdomskörer och deltog bl.a. 2001 i Piteå 
Kyrkooperas uppsättning av Matteuspassionen som 
en del i en mindre flickkör. Till vardags studerar 
Malin till sånglärare vid Musikhögskolan i Piteå. 
Tidigare har hon studerat vid musikgymnasiet i 
Boden samt två år på Framnäs folkhögskola. Under 
sin tid vid folkhögkola och högskola har hon studerat 
sång för Synnöve Dellqvist och Emma Rönnlund. 
Hon har även deltagit i olika masterclasses för 
bl.a. Barbro Marklund, Njål Thorud och Margareta 
Jonth. I januari 2008 erhöll Malin Luleå Norra 
Rotaryklubbs 30-årsjubileumsstipendium. 

ADAM WAhlBErG, tenor, härstammar från 
Vilhelmina. Han har studerat klassisk sång 
på musikvetenskapen i Uppsala, Linköpings 
universitet, Vadstena folkhögskolas musiklinje och 
tog sin konstnärliga kandidatexamen efter att ha 
läst vid Musikhögskolan i Piteå. Han sjunger ofta 
i kyrkliga sammanhang och har varit tenorsolist i 
Händels oratorium Messias. Han har medverkat i 
två minioperor, Sealman (2009) och Dimmalimm 
(2010). Utöver det har han sjungit i olika 
skolföreställningar, bland annat i rollen som Tamino 
i en barnföreställning av Trollflöjten. 

MArGrét BrynjArSDóttir, (f. 1986) 
mezzosopran, växte upp på föräldrarnas gård bland 
djur och natur, mitt i sagornas värld på Island, 
en plats både för sång och berättelser som blev 
grunden till hennes kärlek till musik och teater. 
17 år gammal sjöng hon sin första operaroll i ett 
professionellt sammanhang och det väckte hennes 
passion för opera och särskilt operans utveckling 
för den samtida publiken. Margrét har sedan 2007 
studerat klassisk sång för Synnöve Dellqvist på den 
klassiska musikerlinjen vid Musikhögskolan i Piteå 
där hon 2010 tog sin examen. Under sin studietid 
har Margrét alltid varit aktiv inom både skol- och 
professionella produktioner, bl.a. har hon sjungit den 
kvinnliga huvudrollen i två nyskrivna kammaroperor:

The Sealman och titelrollen i Dimmalimm. Båda 
operorna skrev hon tillsammans med tonsättaren 
Gísli J. Grétarsson som del av sitt. Margrét har 
deltagit i flera masterclasses med kända lärare 
/ sångare såsom: Anna Larsson, Monica Groop, 
Michael J. Clarke, Birgitta Svendén och Barbro 
Marklund- Pêtersone m.m. Hon är för närvarande 
bosatt i Oslo där hon läser till en konstnärlig Master 
vid Norges musikkhøgskole för professor Barbro 
Marklund-Pêtersone. 

PitEå kAMMAroPErA har sedan starten 1997 
sökt nya vägar att omskapa och förnya operakonsten. 
Med beställningar av nya verk, användande av 
ny teknik inom scen, video och multimedia, samt 
genom att sätta upp viktig samtida musikteater 
i gränsöverskridande samarbeten har Sveriges 
nordligaste operakompani etablerat sig som en unik 
röst inom svensk musikdramatik. Bland tidigare 
uppsättningar märks Zimmermans Weisse Rose 
(2003), Adès Minnet av en doft (2005), Crystal 
Cabinet (2008) av Carl Unander-Scharin, Näsflöjten 
(2009) av Fredrik Österling och Diptyk (2010). 
Piteå kammaropera är en del av NMD – Norrlands 
nätverk för Musikteater och Dans, turnénätverk för 
opera, musikteater och dans – vilket innebär att alla 
produktioner går på turné i de fyra nordligaste länen. 

norrBottEn nEo. I linje med det arbete för 
samtidsmusiken som Piteå Kammaropera bedriver 
startades den heltidsanställda kammarensemblen 
Norrbotten NEO år 2007, med sju av landets 
främsta instrumentalister och interpreter av nutida 
musik. Med en hängivenhet och uttalad vilja att nå 
ut till både vana och ovana lyssnare är Norrbotten 
NEO en av landets viktigaste verksamheter inom 
samtidskulturen. NEO beställer kontinuerligt 
nya verk av både svenska och internationella 
tonsättare och har dessutom nära samarbeten med 
kompositionsutbildningarna vid Musikhögskolan i 
Piteå och Gotlands tonsättarskola. 



MårtEn lAnDStröM har varit pianist i Norrbotten NEO 
sedan starten 2007. Han är utbildad vid Musikhögskolan i 
Stockholm och The Royal College of Music i London. Mårten 
har främst gjort sig känd som interpret av ny musik som 
medlem i den prisbelönta kvartetten Pärlor för svin. Han är 
också pianist i den Göteborgsbaserade kammarensemblen 
Gageego!. Som solist har Mårten framträtt med flera av Sveriges 
främsta orkestrar. Han har konserterat runt om i Europa, 
Ryssland, Japan, USA och Kanada. Mårten Landström är 
sedan många år anlitad som orkesterpianist i Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Som repetitör har Mårten arbetat med bl.a. 
Folkoperan och Uppsala Stadsteater och har också varit 
verksam som musikalisk ledare för Läckö Slottsopera. Mårten 
arbetar dessutom som instuderingslärare vid Musikhögskolorna 
i Stockholm och Piteå. 

MArcElo niSinMAn är en internationellt respekterad 
bandoneónist, tonsättare och arrangör från Buenos Aires. 
Han studerade bandoneón för Julio Pane och komposition 
för Guillermo Graetzer i Buenos Aires och för Detlev Müller-
Siemens i Basel. Nisinman är mycket efterfrågad som solist med 
orkestrar och vid festivaler runt om i världen. Han har framträtt 
med Gidon Kremer, Gary Burton, Fernando Suarez Paz, Assad 
Brothers och Philadelphia Orchestra under Charles Dutoits 
ledning. Han har också framträtt som solist med WDR Big 
Band under Vince Mendozas ledning, med kammarorkestern 
Arpeggione och med Belgrads filharmoniska orkester m.fl. 
Nisinmans kompositioner är varierade och originella, präglade 
av Buenos Aires. Han hämtar inspiration också i andra former 
och tekniker för att skapa en egen stil som bryter traditionerna 
och reglerna kring ”musica porteña”. Han har komponerat 
för många olika besättningar, från symfoniorkester till 
stråkkvartett, och år 2004 skrev han sin första kammaropera, 
Señor Retorcimientos, som uruppfördes i Basel. År 2008 var 
han årets tonsättare vid Oxford Chamber Music Festival och 
har sedan dess gästat många andra festivaler som musiker 
och tonsättare, däribland Kuhmo kammarmusikfestival och 
Sonorofestivalen i Bukarest.

 



Piteå 15 okt 
Pajala 17 okt 
Haparanda 19 okt 
Kalix 20 okt 
Boden 22 okt 
Lycksele 24 okt 
Umeå 25 okt 
Örnsköldsvik 28 okt 
Östersund 30 okt 
Sundsvall 1 nov 2011

www.norrbottensmusiken.se
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Piteå Kammaropera  
vill rikta ett stort tacK till

NorrbotteNs 
teaterN

för gott samarbete.


