I Salong Folkoperan - livet som en aria - avkodar vi en aria i taget. Premiär 24 april 2021.
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Folkoperan avkodar arior i Salong
Folkoperan.
Folkoperan presenterar ”Salong Folkoperan - livet som en aria”. Ett digitalt
program där vi avkodar en aria i taget ihop med några kvicka hjärnor inifrån
och utifrån operans värld. Vad säger den oss idag filosofiskt och politiskt? Det
allra första pilotavsnittet premiärvisas under Kulturnatten lördag 24 april och
avsnitt 2 får premiär på Folkoperans hemsida den 27 april.
På ett lättsamt och tillgängligt sätt utmanar vi en aria genom att sätta den i
ett dagsaktuellt sammanhang. Folkoperans konstnärliga chef Tobias Theorell
bjuder in intressanta gäster både inom och utanför operans värld för ett
personligt samtal. I mötet vill vi på ca 10 minuter närma oss kärnan kring vad

en viss aria kan betyda för oss idag personligt, filosofiskt och kanske politiskt.

I premiäravsnittet tittar vi litet närmare på Filips aria ur Verdis opera Don
Carlos. Tillsammans med komikern och regissören Tiffany Kronlöf blir det ett
samtal kring makt, politik och manlig fåfänga. Övriga medverkande är
skådespelarna Eric Stern och Sanna Sundqvist, operasångaren Fredrik
Zetterström och pianisten Dmitry Tyapkin.
I avsnitt 2 blir tonen litet allvarligare när vi tar oss an Didos klagan ur
Purcells opera Dido and Aeneas. Här gästas Salong Folkoperan av biskop
emerita Caroline Krook för ett samtal kring omöjlig kärlek, ensamhet och vad
vi lämnar efter oss när vi dör. I avsnitt 2 medverkar också operasångerskan
Katija Dragojevic, pianisten Dmitry Tyapkin samt skådespelarna Eric Stern
och Sanna Sundqvist.
Avsnitt 1 visas på Kulturnatts TV och på Kulturnatten Play från den 24 april
klockan 18.00.
Avsnitt 1 och 2 kommer att finnas tillgängliga på Folkoperan.se från och med
den 27 april. Avsnitten är ca 10 minuter långa.
Salong Folkoperan är framtaget i samarbete med- och producerat av Munck
Studios.

FOLKOPERAN – vi tänder nya tankar genom orädd opera.
Vi erhåller bidrag från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.
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