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Operalek med kulturskolan
i fantasifullt musikdrama
Kulturskolans stråkkvartett i föreställningen ”Fantasmagori” består av de 14-åriga tjejerna Ebba Högberg, Molly Lindström, Matilda Sandberg och Josefin Elvkull.

I kväll spelar Örebro Kulturskola det nyskrivna musikdramatiska teaterstycket
”Fantasmagori” på Nya Teatern. Örebro
Tidning besökte ensemblen under de
sista repetitionerna inför premiären.

De musikstycken som framförs under föreställningen ”Fantasmagori” är skrivna av bland annat
Jacques Offenbach, Henry Purcell och Giovanni
Battista Buonamente. Förutom Kulturskolans
elever medverkar även gästsolisterna Mattias
Gunnari och Agnes Rapp från Musikhögskolan i
Örebro. Örebro Kulturskola kommer också att ge
två skolföreställningar.
Ordet Fantasmagori betyder bländverk och
så här förklarar Örebro Kulturskola: ”I vår föreställning Fantasmagori får du ta plats i ateljén
där sömmerskorna spinner och väver våra liv. De
skapar möten och situationer. En lek med sång,
musik och fantasi.”

Utvecklande samspel

Örebro Tidning besökte Örebro Kulturskola under repetitionerna av ”Fantasmagori” och fick en
pratstund med Carolina Johansson, producent,
och Ingrid Morgan, projektledare. De berättar
att det nu är tredje året som Örebro Kulturskola

jobbar med musikdramatisk teater/opera. Detta
är ingen separat kurs utan produktionen är ett
ämnesöverskridande arbete där elever från olika
kurser ingår. Alla deltagare i produktionen är
synliga och även instrumentalisterna är regisserade. Detta är ett kammarspel där eleverna läser
av varandra i ett socialt samspel.
– Samspelet är krävande men också utvecklande, säger Ingrid Morgan.
Eleverna har jobbat med föreställningen sedan
i höstas och målgruppen är ungdomar i samma
ålder som dem själva. När det gäller inbjudan till
skolföreställningarna har gensvaret varit mycket
stort. Kulturskolan har till och med varit tvungna
att säga nej till skolor som ville se ”Fantasmagori”
berättar Carolina Johansson.

Skådespeleriet en utmaning

En av de medverkande i ”Fantasmagori” är 14åriga Molly Lindström, som spelar altfiol. Molly
som började spela fiol när hon var fem år har spelat altfiol sedan hon var tio.
Molly går i klass åtta på Karl Johans Skola och
på kvällstid är hon elev på kulturskolan. På måndagar har hon danslektioner och tisdagar är speldagar med privatlektion i altfiol samt orkesterspel
och kvartettspel.

Den största utmaningen med föreställningen
”Fantasmagori” är enligt Molly att hon även skall
agera på scenen. Musikerna föreställer nämligen
dockor som ibland intar stela poser med döda
blickar.

Konditor med musikpåbrå

På frågan om hur Molly tänker sig framtiden svarar hon att hon vill jobba som konditor, men att
hon kommer att fortsätta musicera på fritiden.
Inte så konstigt då Mollys familj består av musiker. Morfar har jobbat som fiollärare på Örebro
Kulturskola. Mollys mamma spelar cello och arbetar som lärare på Betelkyrkans musikskola och
hennes pappa spelar fagott i Svenska Kammarorkestern. Lillebror spelar piano.
Mollys tips till barn, ungdomar och föräldrar är
att barn inte alls behöver börja så tidigt som möjligt med kreativa ämnen. Man kan börja senare,
till exempel i 12-årsåldern, och ändå bli bra.
Framöver väntar ett studiebesök på operan
i Stockholm för Molly och hennes kollegor i ensemblen, men först alltså framförandet av ”Fantasmagori” i ett fullsatt Nya Teatern.
Text: Linnéa Brun
Bild: Gabriella Aykal
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Ovan från vänster: projektledaren Ingrid Morgan, kulturskolans ensemble i ”Fantasmagori” och violinisten Molly Lindström. Nedan: Under repetitionen i kulturskolans lokaler
visualiserar eleverna rummet där föreställningen skall äga rum med hjälp av regissören och manusförfattaren Malin Ekström.
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