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Introduksjon 

Musikk og dramatikk – verdens vakreste kombinasjon. En historie som får ny energi og nytt liv 
ved å fortelles gjennom musikk. Musikk som løftes opp til å bety mye mer enn bare notene på 
papiret gjennom å settes i kontekst, ved å støtte en historie. Sammen skaper de to elementene 
noe nytt, de blir til noe større enn seg selv.  Noe vi ikke helt kan forstå. Noe magisk. 
 Denne magien har fascinert meg helt siden jeg var liten, da jeg så mine første !orbjørn 
Egner-klassikere med Riksteateret. Under oppveksten spilte jeg selv mye musikaler og 
barneforestillinger, både som musiker i orkestergraven og som skuespiller og sanger på scenen. 
Få ting i verden får blodet mitt til å bruse slik som sorlet bak scenen før en forestilling. 
Kombinert med dette spilte jeg i både strykeorkester og symfoniorkester, og fikk oppleve gleden 
av å spille de store klassiske stykkene, i det virkelig store formatet. Likevel var det ikke før jeg 
begynte å studere dirigering i Oslo i 2013 at jeg virkelig oppdaget opera - denne perfekte 
kombinasjonen av (stort sett) fantastiske historier, fortalt gjennom musikken til noen av 
verdenshistoriens største genier. 
 I de påfølgende studieårene har jeg fokusert særlig mye på opera og musikkdramatikk, 
og gjort så mange egne produksjoner og prosjekter som mulig. Jeg har dirigert urfremførelsen av 
både en opera og en musikal, dirigert alle tre operaene fra samarbeidet mellom Wolfgang 
Amadeus Mozart og Lorenzo da Ponte i mindre format, samt assistert større produksjoner av 
både opera og musikal. 
 Gjennom dette arbeidet har det også oppstått noen spørsmål. Det er nemlig ikke alltid 
det fungerer like bra, dette møtet mellom teater og musikk. Ofte står det og faller på dirigenten. 
Jeg har opplevd at såkalt ‘‘gode’’ dirigenter - kjente navn fra konsertpodier rundt i verden - har 
kommet til kort når vedkommende står i orkestergraven og skal holde i alle musikkdramatiske 
tøyler samtidig. Jeg har også opplevd at relativt ukjente navn, dirigenter jeg kanskje har sett eller 
hørt om og ikke lagt spesielt merke til, plutselig kan få en forestilling til å blomstre og få nytt liv. 
 Hva er det egentlig som kjennetegner en god operadirigent? Er det evnen å følge 
sangere og knytte sammen det sceniske med orkesteret? Er det blendende teknikk som gjør at 
ingen som helst tviler på hva dirigenten vil? Evnen til å forstå og kunne samarbeide med en 
regissør? På hvilken måte er det annerledes å stå i orkestergraven kontra på konsertpodiet? For å 
forstå dette bedre vil jeg skrive en tekst, der jeg inkorporerer intervjuer med både sangere, 
musikere, repetitører, dirigenter og regissører, for å se om det finnes noe til felles i hva de ønsker 
seg fra en god dirigent. 
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Historisk utvikling 

Behov for musikalsk ledelse 
For å forstå rollen som dirigent i moderne operaproduksjon idag best mulig, vil jeg først 
presentere en kort gjennomgang av dirigentrollens utvikling gjennom historien. Dirigenten har 
siden unnfangelsen vært en praktisk nødvendighet, framfor en individuell kunstner. 
Dirigentyrket, slik vi kjenner det i dag, er relativt ungt sammenlignet med den klassiske 
musikken som dirigeres. Alle ensembler av musikere har til en hver tid krevd en leder, og jo flere 
musikere, jo tydeligere må denne lederposisjonen være. Fra starten av lå dette ansvaret oftest hos 
konsertmester og førstefiolinist, eller hos cembalist og continuospiller, hvilket i mange tilfeller 
var komponisten selv. I de minste konstellasjonene holdt det gjerne med blikkontakt eller et nikk 
med hodet, en tradisjon som man ser i mindre kammergrupper den dag idag. Etterhvert som 
ensemblene ble større, ble det også et større behov av tydelighet, og dirigentrollen var født. Den 
mest basale måten å vise tydelighet i musikken på var for dirigenten å vise takten auditivt. Dette 
ble gjort gjennom å slå takten i gulvet med en stor stav, noe som den franske komponisten Jean-
Baptiste Lully (1632-1687) praktiserte bokstavelig talt frem til sin død, da han under en konsert 
slo staven i sin egen fot, og døde kort tid senere som følge av koldbrann etter skaden. 
Instrumentalmusikken ble hovedsaklig ledet gjennom en spillende leder, mens vokalmusikken 
har lengre tradisjoner på å lede musikk gjennom gestikulasjon med hendene. Korledere blant 
munker i middelalderen holdt en stav i sin venstre hånd som symbol på autoritet, mens de ledet 
koret med sin høyre hånd.  1

Dirigentens oppgaver på tidlig 1800-tall 
Man gikk etterhvert over til å lede ensemblene gjennom å dirigere med et opprullet papirark 
eller noteark som «dirigentpinne». Felix Mendelssohn (1809-1847) var blant de første 
dirigentene som brukte det vi idag kjenner som en dirigentpinne eller taktstokk.  Mendelssohn 2

ble også kjent for å fremføre musikk av ikke-samtidige, tidligere komponister – fremfor alt av 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – noe som var svært uvanlig praksis på den tiden, men som 
idag regnes som hoveddelen av de fleste dirigenters virke. Den tyske komponisten Carl Maria 
von Weber (1786-1826) var den første som formulerte en utvidet rolle for dirigenten, utover det 
å holde ensemblet sammen. Han så for seg en dirigentrolle som hadde mulighet til å legge til 
emosjonell ekspressivitet i fremførelsen, samtidig som å fungere til å forhindre sangere i å ta seg 
for mye frihet. Dette ble starten for det vi idag kjenner som dirigentens hovedoppgaver. 
Dirigenten var likevel enn så lenge mer en praktisk nødvendighet, enn en individuell kunstner 

 Bowen, !e Cambridge Companion to Conducting, s. 951

 Mauceri, Maestros and !eir Music, s. 312
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med frihet til å fortolke partituret, noe som kommer tydelig frem i et sitat av Robert Schumann 
(1810-1856) fra 1836, der han skriver at «et godt orkester trenger bare å dirigeres ved starten av 
et stykke og ved forandringer i tempo. Under resten av stykket kan dirigenten stå stille på podiet, 
følge med i partituret og vente på at hans ledelse igjen behøves».  3

  
Fra nødvendig kontroll til tolkende kunstner 
Tidene var likevel i forandring, og over hele Europa var dirigentens rolle i endring. En av de 
første av den nye type dirigent som vi kjenner idag, med fullt overblikk og kommando over 
ensemblet både teknisk, kunstnerisk og autoritetsmessig, var den franske komponisten Hector 
Berlioz (1803-1869). Han er idag mest kjent for å være svært forut for sin tid når det gjelder 
komposisjon, særlig for sin beskrivende programmusikk, best representert i hans berømte, 
banebrytende verk Symphonie Fantastique fra 1830. Likevel var han i sin tid også svært kjent som 
en foregangsmann i utviklingen av dirigentrollen. Han ledet med dirigentpinne og fullt 
orkesterpartitur, introduserte stemmemateriale til orkestermusikerne med taktnummer og 
bokstaver for orientering, og holdt seksjonsprøver med de individuelle seksjonene i orkesteret – 
stryk, treblås, messing, til og med slagverk. Dette ses på idag som vanlig praksis for profesjonelle 
orkester, og er ofte en nødvendighet for å få maks e!ektivitet ut av tuttiprøvene. Den unge 
dirigenten Hans von Bülow så Berlioz dirigere en konsert med flere av sine egne verk, blant 
annet La damnation de Faust i 1854, og var mektig imponert over måten han dirigerte 
fremførelsen . Von Bülow ble senere selv en av de viktigste dirigentene i verden, gjennom stilling 4

som kapellmester ved institusjoner som München Hofoper og Meiningen Hofkapelle, der han 
eksperimenterte med å endre på orkesterpraksis og prøvesturktur. Senere fikk han enorm 
oppmerksomhet gjennom sin stilling som dirigent ved Hamburg Stadttheater, og fremfor alt ved 
Berlinfilharmonien, der han var dirigent i perioden 1887-1893. Der la han grunnlag for videre 
utvikling av dirigentrollen, og ble forgjenger til noen av de største navnene i nyere 
dirigenthistorie, som Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Sergiu Celibidache, Herberth von 
Karajan og Claudio Abbado. 

Operadirigentens fødsel 
For å se på utviklingen av operadirigenten, må vi selvfølgelig til operaens hjemland – Italia. 
Dirigenten, slik vi kjenner den idag, dukket opp i Italia på et senere tidspunkt enn andre land i 
Europa. Som andre steder var de første italienske dirigentenes oppgave å holde takten, men selv 
om instrumentalgrupper i barokken ble ledet av konsertmesteren, vet vi veldig lite om hvordan 

 Mauceri, Maestros and !eir Music, s. 243

 Bowen, !e Cambridge Companion to Conducting, s. 1414
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de tidligste operaene ble dirigert.  Det 5

dramatisk drivende elementet i opera var 
resitativet, som fra starten av ble akkompagnert 
av basso continuo, oftest en cembalist med følge 
av et bassinstrument. Derfor ble det også 
naturlig at lederansvaret lå hos cembalisten. 
Dermed var rollen som maestro al cembalo skapt, 
en praksis som etterhvert ble standard i opera 
over hele Europa. Vedkommende fungerte også 
som en coach for sangerne, og kunne enkelt 
frigjøre hendene fra instrumentet sitt for til å 
vise takten til sangerne under forestillinger. 
Orkesteret ble derimot fortsatt ledet av 
konsertmesteren, capo d’orchestra, hvilket førte til 
et (potensielt problematisk) delt lederskap.  6

Cembalisten holdt også takten auditivt ved å 
banke på siden av cembaloet, noe som var vanlig praksis ved fremførelser av kormusikk. Dette 
påvirket såklart musikken, siden man som publikummer tydelig kunne høre lyden av takten bli 
banket på cembaloet, noe som ikke var en tenkt e!ekt fra komponisten. Hadde komponisten 
ønsket seg slagverk, hadde det blitt skrevet en stemme for det i partituret. Gammel vane er 
likevel vond å vende. Så sent som i 1896, da den italienske dirigenten Luigi Arditi (1822-1903) 
ledet Tsjajkovskijs opera Eugene Onegin i London, benyttet han seg fortsatt av å slå takten på 
toppen av sitt Bechstein-dirigentpiano med en gang musikken ble en anelse komplisert.  Det 7

todelte lederskapet bestod også lenge, og åpnet opp for at selv inn på Mahlers tid kunne 
dirigenten ofte stå fremme ved scenekanten, i stedet for lengst bak i orkestergraven (Fig. 2). 
Vedkommende dirigerte da solistene, samtidig som orkesteret var vendt inn mot scenen, og 
dermed kunne se både dirigenten og scenen. Konsertmesteren beholdt derfor også en mer aktivt 
ledende rolle for orkesteret. 

Verdi og Wagner 
Den italienske dirigenten Angelo Mariani (1821-1873) var den viktigste dirigenten i Italia i sin 
generasjon. Han er kjent som den første dirigenten i Italia som brukte dirigentpinne, og ble nært 
knyttet til den store operakomponisten Giuseppe Verdi (1813-1901). Verdi gjorde seg kjent for å 

 Bowen, !e Cambridge Companion to Conducting. s. 1475

 Ibid.6

 Wood, My Life of Music, s. 827
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Fig. 1, Den napolitanske komponisten Nicola 
Logroscino slår takten på siden av et cembalo 

(Pierluigi Ghezzi, ca. 1740)



gjøre resitativene mer dramatiske, 
og i større grad flettet inn i 
musikken. Dette gjorde at det ble 
større behov for en dirigent som 
ikke selv var opptatt med å spille, 
og det fantes heller ikke lenger 
continuo-stemmer i operaene. 
Marianis rolle som dirigent gjorde 
at Verdi kunne skrive ennå mer 
kompleks og flytende musikk. I et 
brev til sin forlegger Ricordi skrev 
han: «Always remember that the 
success of our operas lies most of 
the time in the hands of the 
conductor. !is person is as 
necessary as a tenor or prima 
donna.»  Men Verdi så også farene 8

ved den nye dirigentrollen, og 
skrev til Ricordi: «I want only one 

creator… We all agree on [Mariani’s] worth, but here we are not talking about an individual, 
however great, but about art. I cannot concede the right to ‘‘create’’ to singers and conductors».  9

Likevel ga den utvidede dirigentrollen komponistene muligheten til å komponere stadig mer 
kompleks musikk. Operaen gjorde derfor maestroen essensiell. Den som tok dette til det ytterste, 
var den tyske komponisten Richard Wagner (1813-1883). Wagner spilte en stor rolle i det å 
gjøre dirigenten uungåelig, gjennom å skrive utfordrende, banebrytende musikk som krevde en 
flytende fremførelse med endeløse overganger, heller enn stramme tempi.  10

Kapellmesterrollen i dagens musikkteater 
Gjennom historien har vi hatt «sangernes opera», hvor sangernes prestasjon og fremførelse var 
hovedattraksjonen. Så kom innspillingsteknikken, og skapte «dirigentenes opera», der det 
musikalske elementet var prima fokus. I nyere tider har vi beveget oss over i «regissørenes opera». 
Det er vanlig idag at regissøren har større innflytelse på forestillingen, og det er ikke lenger 
udiskutabelt dirigenten som bestemmer tempo, fraseringer eller stemninger i scenen. Dette fører 

 Abbiati, Giuseppe Verdi, s. 2498

 Bowen, s. 1559

 Mauceri, Maestros and !eir Music, s. 70-7110
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Fig. 2, fra en forestilling av L’Africaine av Giacomo Meyerbeer 
(1791-1864) ved Kungliga Operan i Stockholm i  1867 

(Illustrasjon av Robert Haglund)



til at dirigentrollen i musikkdramatisk sammenheng stadig er i utvikling. Den gamle formen for 
opera, der komponisten gjerne dirigerte og spilte selv, eller var til stede og fulgte produksjonen, 
minner mye om hvordan musikaler produseres idag. Her har man (på grunn av 
opphavsrettigheter) mindre muligheter for nytolkning av regikonsept, samt mindre musikalsk 
frihet til å stryke, skrive om og forandre. Mange av dagens musikaler kan også fremføres under 
en spillende kapellmester, som i likhet med en maestro al cembalo oftest spiller keyboard i 
orkesteret og dirigerer med hendene der det trengs. Dette forekommer gjerne i stykker der 
orkesteret inkluderer en rytmeseksjon, som i Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar eller 
Galt MacDermots Hair. I mer klassiske musikaler, som for eksempel Lloyd Webbers Phantom of 
the Opera eller Benny Anderssons Kristina från Duvemåla, kreves det en mer «normal» 
dirigentrolle, for å kontrollere det mer plastiske musikalske materialet. Musikalbransjen idag er 
derfor ganske sammenlignbar med hvordan musikkteater ble produsert tidligere, da det var gitt 
at man spilte regien og sceneanvisningene som komponistene har skrevet i partituret, og 
dirigenten bare var en praktisk funskjon, heller enn medskapende. Musikalkomponister oppgir 
ofte nøyaktig hvilke lyder, innstillinger og patcher keyboardisten og kapellmesteren skal bruke, 
for å sikre kontroll over at musikken og forestillingen låter så likt som mulig, om man spiller den 
i Stockholm, Buenos Aires eller London. 
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Material og metode 

I denne teksten vil jeg ta for meg og utforske ulike problemstillinger som er spesifikke for 
operadirigering slik bransjen ser ut idag. Materialet jeg bruker er basert på min praksis som 
assistentdirigent ved Norrlandsoperan i Umeå, der vi satte opp Don Giovanni i perioden januar-
mars 2020. Under denne produksjonen førte jeg en fullstendig dagbok for hver prøvedag, der jeg 
oppsummerte i korte trekk hva som skjedde hver dag i prøveperioden. Jeg kommer til å drøfte 
ulike situasjoner som oppstod, reflektere over hvordan og hvorfor situasjonene oppstod, og 
hvordan saker ble løst, eventuelt hvorfor det ikke fungerte. Jeg har også benyttet meg av 
intervjuer via e-post , hvor jeg har stilt spørsmål til ulike utøvere i operabransjen idag, for å få 11

deres tanker rundt sentrale spørsmål som angår operadirigering spesifikt. De intervjuede 
personene er: 

Eivind Gullberg Jensen 
- dirigent, påtroppende operasjef for Bergen Nasjonale Opera fra 2021 

Magnus Loddgard 
 - dirigent og pianist, Studienleiter ved Komische Oper, Berlin 
Øyvind Bjorå 
 - fiolinist og dirigent, konsertmester ved Den Norske Opera og Ballett, Oslo 
Caroline Wettergreen 
 - sopran, solist på scener som Glyndebourne, Bayerische Staatsoper, Royal Opera House 
Tobias !eorell 
 - regissør, regisserte vår produksjon av Don Giovanni ved Norrlandsoperan 

Spørsmålene som er stilt til de intervjuede personene er følgende: 
 1) Hva er det egentlig som kjennetegner en operadirigent? 
 2) Hvor viktig er dirigentens evne til å følge sangerne? 
 3) Hva er det som gjør at en dirigent lykkes i å formidle sin musikalske vilje? 
 4) Hvilken betydning har dirigentens evne til å samarbeide med regissøren? 
 5) På hvilken måte er det annerledes å stå i orkestergraven enn på konsertpodiet? 
 6) I hvilken grad kan samarbeidet med repetitøren påvirke sluttresultatet? 
 7) Finnes det ulikheter i hierarkiet fra land til land? 

For komplette svar på spørsmålene, se vedlegg. 

 På grunn av den pågående koronaviruspandemien da dette ble skrevet våren 2020, ble intervjuene gjennomført via 11
e-post i stedet for ansikt til ansikt.
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 Jeg vil referere løst til de intervjuede personenes betraktninger i teksten, og drøfte deres 
synspunkter og tanker opp mot mine påstander der det er relevant. Jeg tror at dette vil gi en 
større klarhet i hva som fungerer i praksis, basert på at alle mine intervjuobjekter har lang 
erfaring i operabransjen, på høyt internasjonalt nivå. Jeg kommer til å dele inn teksten etter 
emne, for å få størst mulig klarhet i ulike problemstillinger. 
 I de deler der jeg refererer til min dagbok fra vår produksjon av Don Giovanni, nevner 
jeg ikke navn, men refererer til de involverte ved arbeidstittel. Fullstendig oversikt over de 
medvirkende samt praktisk informasjon om produksjonen, finnes som vedlegg. 
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Sentrale aspekter for operadirigering 

Pust og frasering med sangere 
Dette er på mange måter den viktigste og vanskeligste problemstillingen for en operadirigent. 
Man skal følge hva sangerne gjør, men samtidig lede sangerne slik at deres fraseringer stemmer 
overens med orkesterets fraseringer. En observasjon jeg gjorde tidlig i prøveperioden på Don 
Giovanni, var at det er til ekstremt stor hjelp for sangerne at man i stor grad gestalter deres 
fraser med hendene, i stedet for å bare slå tydelige slag. Dette kan ofte føles kontraintuitivt. Når 
sangeren står langt inn på scenen og gjerne ikke hører orkesteret, og dirigenten merker at 
sangeren faller ut av dirigentens og orkesterets tempo og flyt, kan det ofte føles som det mest 
tydelige å slå harde, kantete slag for vise eksakt hvor slagene skal være. Problemet med dette er at 
man da som dirigent justerer sin egen flyt i slagene i forhold til det man gjør til vanlig foran 
orkesteret, og det kan føre til enda større forskjell i timing  mellom orkester, dirigent og solist. 12

En mye bedre løsning er å gå motsatt vei, og prøve å dirigere med tydelige fraser, motstand og 
«flow» i slagene, slik at bevegelsen og farten på slagene motsvarer pusten til sangeren, samtidig 
som det drar med seg strykernes buer og blåsernes utpust. Dette kan uansett være et bra 
utgangspunkt for slagteknikken, spesielt for en operadirigent. Som en av våre solister ved Don 
Giovanni påpekte, er det også stort sett slik for en operasanger at mens man synger, fyller 
stemmen både hodet og kroppen så mye at man faktisk ikke hører verken orkester eller 
medsolister. Dette gjør at de også bruker sine innpust til å justere auditivt om de er sammen med 
omgivelsene eller ikke, og da er det ekstra viktig at dirigentens visuelle timing stemmer overens 
med det som låter i rommet. 
  
Analyse av to prøvedager ut fra dagboknotater 
Påstand fra Magnus Loddgard: «Egentlig kan man ikke følge en sanger, hvis man tenker på det. 
Følging må nødvendigvis komme etter noe, og hvis en dirigent følger en sanger og et orkester 
deretter følger den dirigenten så er orkesteret nødvendigvis langt etter sangeren. Dirigering er å 
ligge foran og vise når og hvordan noe skal komme». Denne problemstillingen ble tydelig ved 
flere anledninger under prøvene på Don Giovanni. Her vil jeg gi konkrete eksempel fra mine 
dagboknotater , gjennom å presentere hva som oppstod og hvordan vi løste situasjonen.   13

 Den første gangen vi gjorde Zerlinas første arie «Batti batti» på regiprøve, fungerte ikke 
overgangen fra Andante grazioso til Allegretto (Fig. 3). Dirigenten ventet på solisten, og solisten 

 Timing er et engelsk begrep som berører både tempo, synkronisering mellom utøvere eller bestanddeler, og generell 12
følelse av tid og rom. Ettersom begrepet er så innarbeidet i både fagspråket og dagligtale, kommer jeg til å bruke dette 
begrepet heretter.

 Sidene med dagboknotater fra de aktuelle prøvedagene ligger som vedlegg13
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ventet på dirigenten. Dette ble 
aldri helt fikset opp i. Dirigenten 
prøvde å gi litt ulike former for 
opptakter under prøven, uten at 
det ble nevneverdig bedre. Faren 
ved å la solisten starte opptakten 
her helt selv er at opptakten er 
mindre enn et helt slag, derfor 
rekker ikke dirigenten å slå et 
helt slag i riktig tempo til 
orkesteret etter at solisten har 
startet. Dette fører til at solisten 
gjerne tar seg litt bedre tid på 
opptakten, men siden orkesteret 
også lytter til solisten ender man 
lett i for lavt tempo som resultat. 

Under prøven den neste dagen løste vår dirigent situasjonen ved å løfte armene klar til opptakt 
samtidig som solisten gjorde sitt innpust, så gav han et forsiktig slag som indikerte til solisten at 
«nå kan du starte» uten å tvinge solisten i gang, og som resultat landet de sammen i riktig tempo, 
på tross av at solisten fortsatt kunne ta litt lengre tid på opptakten, slik at den ikke føltes stresset, 
men dannet en organisk overgang mellom de to ulike tempi. 
 Man har også stort sett mye bedre tid til å gi en opptakt sammen med en sangers 
innpust enn man tror, spesielt før en ny start i musikken. Som jeg oppdaget underveis i Don 
Giovanni finnes det et gyldent «vindu» der man puster sammen med solisten og starter frasen 
organisk. En del ganger       
vi jobbet med Leporellos 
første arie, kjent som 
«katalogarien», ble denne 
problematikken tydelig. 
Overgangen fra Allegro til 
Andante con moto skilles 
ved en fermate på en pause 
hos alle (Fig. 4). I det nye 
tempoet ble ofte solisten 
hengende etter dirigenten 
og repetitørens tempo, og 
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Fig. 4, fra Don Giovanni, No. 4 Aria, Leporello, takt 81-88

Fig. 3, fra Don Giovanni, No. 12 Aria, Zerlina, takt 59 - 62



dirigenten var nødt til å enten justere eget tempo eller tvinge solisten til å hente inn igjen tid. 
Når jeg selv dirigerte denne scenen et flertall ganger, oppdaget jeg at solisten gjorde et stort 
innpust, men hadde måttet vente på dirigenten som ville ha en lengre fermate på pausen før det 
starten på det nye tempoet. Dermed var kroppen og pusten statisk i det musikken igjen startet, 
og solisten var dermed ute av den organiske flyten som da fantes i musikken. Jeg forsøkte å puste 
sammen med solisten her, og siden gi en opptakt når solisten var nesten ferdig med sitt innpust. 
Da landet vi på samme tempo, og musikken kunne flyte videre som om pausen var en del av 
musikken og flyten aldri hadde stoppet opp, selv om lengden på pausen var ulik hver gang, 
spesielt tidlig i prøveperioden der solist og regissør eksperimenter med den sceniske timingen. 
Begge disse tilfellene er eksempel på frasestarter som krever kommunikasjon mellom solist og 
dirigent. Det som skiller de to er at i Zerlinas arie (Fig. 3) starter solisten alene på opptakten, 
men trenger å ha kontakt med dirigent spesielt fordi verdien av opptakten er kortere enn ett slag. 
I Leporellos arie (Fig. 4) er det dirigenten som må gi opptakten, ettersom orkesteret skal starte 
samtidig som solisten. Dirigenten må likevel være observant på at solisten kan komme til å 
starte uten å ta en så lang pause på fermaten mellom frasene som dirigenten ønsker. 

Å følge gjennom å lede 
Mye av det å følge sangeren handler altså ikke om å dilte etter hva sangeren gjør, men å forsøke 
å lese og antesipere hva som kommer til å skje i forveien. Jeg oppdaget at det å puste med 
sangeren i praksis ikke bare betyr å gi innpust før en opptakt, men å faktisk puste sammen 
gjennom frasene og følge med på hvor sangeren puster i hver linje. Slik kan man i stor grad 
forutsi for eksempel at sangeren kommer til å trenge mer tid etter en fermate, siden 
vedkommende ikke pustet før den forrige frasen slik hen vanligvis gjør. Caroline Wettergreen 
mener at de fleste sangere er det hun kaller «følgere», de trenger og ønsker å bli ledet. Når 
sangeren da står overfor en dirigent som selv er en «følger», som bare ønsker å gå på det 
sangerne gjør og ikke selv leder dem videre, oppstår det et unaturlig ventemodus. Da er det opp 
til dirigenten å ta ansvar. Det er selvsagt også viktig (eller i alle fall til enorm hjelp) å kjenne sine 
solister, og være bevisst på de ulike styrker og svakheter hos de individuelle sangerne. 
 En slik måte å følge sangeren på, gjennom å lese sangerens pust og frasering for å 
forutse og på en brøkdel av et sekund løse situasjoner som kommer til å oppstå, er noen ganger 
umerkelig og i beste fall elegant, andre ganger et nødvendig onde for å berge situasjonen, og i 
blant er det et unødvendig onde som forstyrrer musikken og i verste fall setter ut orkesteret. Her 
mener Magnus Loddgard at dirigenter med bakgrunn som pianister har et stort fortrinn, fordi 
instinkt spiller en så stor rolle i hvordan man takler og løser situasjoner. Han mener at de som 
fra ung alder har spilt mye med sangere har lært seg denne timingen og det kammermusikalske 
samspillet med sangere intuitivt, i større grad enn dirigenter som bare har orkesterbakgrunn. I 

12



mitt tilfelle tror jeg at det faktum at jeg har sunget mye, både i kor, på scenen og andre 
sammenhenger, har gjort at jeg har en personlig kobling til det vokale og kroppslige ved å synge, 
og derfor lettere forstår intuitivt hvordan en sangers instrument og indre timing fungerer. 

Prøveteknikk i operaproduksjon 
God prøveteknikk sparer både dirigent og orkester for masse frustrasjon, og kan i mange tilfeller 
faktisk være utslagsgivende faktor for om man blir reengasjert. Dette gjelder både symfonisk og i 
opera. Forskjellen mellom prøveperiodene i de to verdenene ligger i lengden på perioden. Der 
man i orkesterverden i beste fall har 3 prøvedager på å bli kjent med orkesteret og jobbe seg 
frem til et felles resultat før konsert, i verste fall bare en kort prøve og konsert samme dag, har 
man i operaverden vanligvis 6-7 uker lang prøvetid. Her har man tid til å bli godt kjent med 
solistene, regissør og alle andre medvirkende på huset, samtidig som man kommer ekstremt dypt 
ned i materialet man jobber med, ettersom man kan ha 8-10 timer prøver på en og samme scene 
i løpet av en dag. Man får et helt annet forhold til stykket man jobber med, og samtidig som 
man må være like godt forberedt både for en uke med orkester og flere måneder med en 
operaproduksjon, har man i opera mye lengre tid til å komme fram til en felles tolkning der alle 
medvirkende har stor påvirkning på sluttresultatet. Det er også dette som gjør det så spennende, 
for man kan gå fra produksjon til produksjon med samme stykke i et helt år, men forestillingene 
blir radikalt forskjellige uansett, basert på at man har forskjellige solister, regissør og orkester. 

Prøvestruktur og arbeidsprosess 
Vanligvis starter man en produksjonsperiode med musikalske prøver for solister med dirigent og 
repetitør i en eller flere dager, basert på den musikalske kompleksiteten i verket. Så følger 
regiprøver, også med dirigent, repetitør og solister på prøvesal, som ledes av regissøren. Flertallet 
av prøvene i en operaproduksjon er regiprøver. Det er likevel forventet idag av den moderne 
operadirigenten at man er tilstede hele perioden, med mindre man er en av de største stjernene 
som sender assistenter for å ta seg av regiprøvene, for så å dukke opp selv når orkesteret kommer, 
de siste to ukene. Regiprøvene tar gjerne 4-6 uker, hvor man jobber fram alle scenene, 
situasjonene og den sceniske tolkningen i felleskap, basert på regissørens idéer. Ønsker 
dirigenten å ha ytterligere musikalske prøver, er det vanligste at hen holder disse parallellt med 
regiprøvene, enten ved å spille piano selv eller akkompagnert av en repetitør. De siste par ukene 
før premieren kommer orkesteret med, og de starter med en eller flere prøver alene sammen med 
dirigenten. Etter dette følger en eller to sitterprøver, en fullstendig musikalsk gjennomgang av 
hele stykket med alle involverte, solister, dirigent, orkester og kor, men uten regi. Så følger 2-4 
scene-orkesterprøver der man jobber seg gjennom alt scenisk, med orkester i graven. Disse 
prøvene ledes normalt sett av dirigenten, ettersom det er siste mulighet til å gjøre justeringer 
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med tanke på tempo, balanse, plasseringer og kommunikasjon, mens regissør sitter i salongen og 
tar notater til solistene, som man gjennomgår på slutten av prøven eller dagen etterpå. Så gjør 
man en generalprøve, før man er klar for premiere. 

Prøvestruktur i Don Giovanni ved Norrlandsoperan 
I vår produksjon av Don Giovanni hadde vi en litt uheldig prøvestruktur. Vi startet med en uke 
med regiprøver som jeg fikk dirigere, ettersom dirigenten var opptatt hele første produksjonsuke. 
Når han kom til musikalske prøver i uke 2, hadde vi alt gjort sceniske valg med solistene som 
kom til å påvirke det musikalske resultatet. Det virket likevel som at dirigenten var mer innstilt 
på at «slik spiller man Don Giovanni», og insisterte på sin tolkning som mer «fasit» i større grad 
enn hva jeg foretrekker. Han jobbet likevel på dette stadiet veldig overfladisk, og slukket bare de 
verste brannene hva angikk forskjeller i tolkning. Han prøvde å vise sangerne frasering og 
overganger, men fikk det ikke alltid helt som han ville, ettersom han samtidig så ned i partituret 
og derfor ikke hadde øyekontakt med solistene. Derfor ga han bare opp og ventet til solistene 
var ferdig med sine lange toner eller utbroderinger, og musikalske saker ble ikke ordentlig lagt på 
et tidlig stadium. Dette fikk vi dessverre svi litt for senere i produksjonen. Da vi kom mot slutten 
av perioden der orkesteret også var med, var det fortsatt mye unøyaktigheter hos (en del) solister, 
og ulikheter i tolkning mellom solister og dirigent. Det er selvsagt bra at man ikke tar for sterke 
valg i tolkning ved tidlige musikalske prøver, dersom man ønsker å ha frihet til å eksperimentere 
med timing og uttrykk på regiprøvene, men det hadde vært til enorm hjelp å rydde opp i flere 
innstuderingsfeil tidligere, slik at alt som eventuelt var nytt for solistene hadde fått mer tid til å 
synke inn, og dermed vært borte når vi kom til sluttfasen. 
 Et annet problem som vi fikk mot slutten, var at vi faktisk hadde luksusen av å ha for 
mange prøver. Dessverre ble ikke dette utnyttet optimalt, spesielt av dirigenten. Vi hadde spesielt 
en merkelig prøvedag med test av teknisk utstyr til livestreaming som skulle brukes på turné i 
samarbeid med Riksteatern, og på denne prøven var fokus på kommunikasjon gjennom dette. 
Dirigenten prøvde så klart uansett å utnytte prøvetiden til å gi instrukser, men det ble bare litt 
her og der, uten noen naturlig progresjon i prøven eller uken. Vi hadde 3 hele dager med bare 
orkester, og han kalte inn noen sangere på prøve før sitteprøven, for å jobbe mer med dem 
sammen med orkesteret. Her kunne han i stedet utnyttet tiden til å jobbe mer med detaljer i 
orkesteret, slik at alt hadde vært finslipt til sitteprøven. I tillegg hadde vi 4-5 dager med 
orkesteret i graven før vi hadde generalprøve, og han visste heller ikke hva vi skulle bruke all 
tiden til, ettersom det bare ble gjennomkjøringer av hele operaen. Dette førte til at solistene ble 
slitne vokalt, og han ble stresset fordi han heller ville jobbet musikalsk med orkesteret og med 
solistene. Jeg mener at om han hadde utnyttet prøvedagene med orkesteret alene, og så en fullt 
konsentrert sitteprøve der vi hadde kjørt gjennom alt, hadde vi oppnådd et kvalitetsmessig bedre 
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resultat, selv med færre prøver enn det vi hadde. Den ene prøven der han fikk litt tid til å jobbe 
musikalsk med både orkester og solister noen dager før premiere var han nødt til å være e!ektiv, 
hvilket så klart gjorde at han fikk mye mer gjort, og satte fingeren på problemene i mye større 
grad enn han gjorde på de tidligere prøvene. 

Dirigentens autoritet i prøveperioden 
Dirigenten hadde ikke en ekstremt autoritær utstråling, og mistet etterhvert i prøveperioden litt 
respekt, særlig av solistene. Når vi kom til orkesterprøvene virket han stresset, og brukte altfor 
mye krefter på å forklare og overforklare alle idéer og løsninger, både for orkesteret og for 
solistene. Ettersom vi allerede hadde gjort flere gjennomkjøringer av hele operaen med repetitør, 
virket det som at dirigenten og solistene hadde kommet til enighet om hvor man skulle ta tid i 
musikken, hvor man skulle gi plass og hvor man skulle dra på litt. Når vi kom til sitteprøven 
derimot, hang han bare på orkesterets tempo og kjørte rett gjennom flere av disse stedene i 
musikken uten å gi plass til solistene, slik at de i stedet måtte justere seg etter orkesteret 
gjentatte ganger. Han hadde heller ikke øyekontakt med solistene når vi kom til sceneprøvene 
med orkesteret i graven, hvilket frustrerte flere av solistene enormt, ettersom han i stor grad 
kjørte på i orkesterets tempo – hvilket ofte avvek fra de tempi han pleide å ha på regiprøver, 
både hurtigere og saktere. 

Kommunikasjon gjennom slagteknikk 
Dirigenten vår spilte også resitativene selv, og er en meget habil pianist og continuo-spiller. 
Dessverre i så stor grad at når han på regiprøver følte at han mistet grepet og kontakten med 
solistene, benyttet han seg av å spille med på sitt digitalpiano sammen med repetitøren, i stedet 
for å hjelpe solistene visuelt. Som nevnt tidligere hører solistene veldig lite av omgivelsene når de 
selv synger, og flere var meget frustrert når da deres eneste visuelle hjelpemiddel også forsvant, 
bare fordi dirigenten var mer komfortabel med klaviaturet enn en sofistikert slagteknikk. «En 
klar slagteknikk er god å ha når man dirigerer opera. Det kan diskuteres hvorvidt det er viktig 
for resultatet om en dirigent har en slagfigur som er lett å lese, men jeg vil påstå at det i alle fall 
er viktigere i opera enn i konsertsammenheng». Dette svarer Magnus Loddgard, på spørsmål om 
hva som kjennetegner en god operadirigent. Jeg tror at mangelfull teknikk – og kanskje derfor 
mangel på selvtillit – bidro til denne bristen på autoritet hos vår musikalsk ansvarlig. 

Kjemi i ensemblet 
Noe som også er viktig i større grad i en operaproduksjon enn i orkesterbransjen, er god kjemi 
mellom de medvirkende. Siden man er såpass lenge på samme sted, ofte langt borte fra der man 
bor og med lange og intense prøvedager, er det av ennå større betydning at de medvirkende er en 
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godt sammensatt gruppe, der vennlighet, men også ydmykhet og gjensidig respekt står sterkt. I 
orkesterbransjen bor flertallet av orkestermedlemmene i byen der de jobber, og ser hverandre 
noen timer hver dag, sin sjefdirigent 6-8 uker i året, og gjestedirigenten kanskje bare en uke. Da 
kjenner orkestermusikerne hverandre veldig godt, men det er liten tid til å bli personlig kjent 
med den som står på podiet og leder, og det er i større grad viktig å kunne utstråle og 
kommunisere sin vilje!musikalsk og kunstnerisk på veldig kort tid. Det er noe fint med det at 
man i operaverden blir så godt kjent med alle medutøvere på et personlig plan, og i beste fall har 
det en positiv e"ekt på sluttresultatet. «Det jeg har lært, etter å jobbet noen år, er at jeg fort kan 
se om utøverne har hatt en hyggelig prøvetid, om de liker produksjonen eller ikke, og om trives i 
hverandres selskap. Hvis man jobber godt sammen, blir også resultatet bedre. Dette kan komme 
av god casting, det kan også være ren flaks.» sier Caroline Wettergreen. Dette stemmer nok for 
mange yrker, og vår verden er intet unntak. Jeg og Caroline jobbet sammen på en produksjon av 
Tryllefløyten i 2017, dirigert av Magnus Loddgard. Denne produksjonen vil for meg bli stående 
lenge som den ideelle produksjonen, fordi alt stemte. Den var ekstremt godt castet, ikke bare 
musikalsk og scenisk, men også med tanke på gruppen sosialt, både på og utenfor jobb. Det at 
alle hadde en så fin tid sammen, kombinert med høyt nivå og god kunstnerisk ledelse fra både 
regissør og dirigent, gjorde at selve forestillingen hadde en gnist i seg som man sjelden opplever. 
Don Giovanni ved Norrlandsoperan var også på den måten ekstremt godt castet, alle trivdes i 
hverandres selskap, og det gjorde at man hadde lyst til å gå på jobb og skape et godt resultat 
sammen. 

Å jobbe med repetitør 
Repetitørens oppgaver 
Et av de elementene som er virkelig spesifikt for en operaproduksjon, er repetitøren. Repetitøren 
er en pianist som spiller på alle regiprøvene, og skal gjennom en kondensert utgave av det som 
orkesteret spiller gestalte musikken og støtte sangerne. Klaverutdraget er oftest arrangert 
praktisk av en pianist, slik at det er mulig å spille med to hender, og samtidig få med seg de 
viktigste stemmene fra partituret. I stykker der det handler om større og mer komplekse 
orkestreringer enn hva som er tilfelle i Don Giovanni, er gjerne også klaverutdraget som 
repetitøren bruker en mer eller mindre eksakt gjenskapelse av hele orkesterpartituret. Dermed 
må repetitøren selv plukke ut de stemmene og linjene som er viktige for at sangerne skal finne 
riktige toner og orientere seg i musikken. Dette gjelder særlig for mange moderne stykker der 
man ikke kjenner til musikken fra før, men også i store, komplekst orkestrerte verk fra den 
romantiske tradisjonen, av komponister som Richard Wagner (1813-1883) og Richard Strauss 
(1864-1949). 
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 I enkelte tilfeller, særlig på store operahus med mange faste ansatte, starter repetitørens 
jobb gjerne lenge før selve produksjonen. Vedkommende jobber da med solistene som coach i 
innstuderingsfasen, og bistår solistene med å lære rollen eller løse spesifikke musikalske 
problemer. Fra produksjonen starter er repetitøren med hele veien, fra tidlige musikalske prøver 
til orkesteret kommer, et par uker før premiere. Repetitøren jobber tett med dirigenten og 
solistene, og kjenner alle tempi, overganger og solistenes og regissørens tolkninger nesten like 
godt som dirigenten. Ofte er det to, i blant flere repetitører involvert i samme produksjon. Dette 
kan potensielt være problematisk. Ingen pianister er maskiner som spytter ut noter på bestilling, 
det er alltid en musiker med personlighet og egne referanser som sitter der. Derfor kan tempo, 
fraseringer og musikalsk input variere veldig fra dag til dag i en produksjon, etter hvilken 
repetitør som er på jobb. 

Å dirigere repetitører 
Magnus Loddgard har selv flere års erfaring som repetitør ved Den Norske Opera og Ballett i 
Oslo, før han flyttet til Tyskland og startet karriere som frilansende dirigent. Han er nå 
Studienleiter ved prestisjefylte Komische Oper i Berlin. En Studienleiter er som en sjef for 
innstuderingen på huset, som holder kontroll på alle repetitørene, lager prøveplaner, samt 
fungerer som assisterende dirigent når sjefdirigenten eller hoveddirigenten ikke er tilstede. 
Magnus sier: «Etter min erfaring er det svært få repetitører som er i stand til (eller har lyst til?) å 
virkelig lese dirigenten og forsøke å spille slik orkesteret ville ha spilt. Og på den andre siden, 
dirigenten dirigerer vanligvis heller ikke på prøvesalen sånn som hen ville dirigert foran 
orkesteret». Dette stemmer også etter min erfaring. Det er vanskelig for en pianist å gjengi 
eksakt orkesterets tempi og fraseringer, og mye av dette ligger i instrumentets natur. Ofte har 
pianister en tendens til å ligge foran dirigentens slag, ettersom instrumentet responderer 
umiddelbart når man trykker ned tangentene, i motsetning til en stor strykegruppe i et orkester, 
der det i større eller mindre grad ligger en innebygd forsinkelse i reaksjonstiden, både fordi man 
skal dra med seg en gruppe på opptil 60 personer, men også fordi klangen bruker lengre tid på å 
manifestere seg i selve instrumentet før den klinger ut i rommet. «En klassisk feil er at tempi blir 
langsommere med orkester [enn med piano]», sier Eivind Gullberg Jensen om dette. Det kan 
også komme av at dirigenten faktisk dirigerer på en annen måte, man er gjerne mer avslappet og 
«lat» med repetitøren enn med orkesteret, og får dermed et annet resultat hva gjelder tempo og 
frasering. «Hvis repetitøren virkelig lar seg dirigere kan det derimot være veldig inspirerende for 
meg, og jeg dirigerer mer “realistisk”», sier Magnus Loddgard. Det at repetitøren ofte ikke «lar 
seg dirigere» så lett, kommer ofte av at vedkommende har liten eller ingen erfaring med det å 
selv spille i orkester. Dermed har ikke vedkommende lært seg og fått internalisert et orkesters 
indre flyt og innebygde forsinkelse, og har derfor ofte lett for å havne foran dirigentens slag, 
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ettersom hen leser av farten og slagkjernen på en annen måte enn orkesteret gjør. Dette gjør 
også at om man har dirigert piano i 5-6 uker sammen med solistene, og så skal gjøre de samme 
scenene med orkester i graven, så kan solistene oppfatte dirigentens slag på en annen måte i 
forhold til musikken enn det de har vent seg til med repetitøren. 
 I vår produksjon av Don Giovanni hadde vi to ulike repetitører involvert. Den ene var 
med hele perioden fra første prøveuke som fast ansatt på huset, den andre var innleid i noen 
uker i midten av perioden, for å fordele arbeidsmengden. De to var veldig forskjellige, både 
pianistisk, personlighetsmessig og erfaringsmessig. Den med fast stilling på huset, var mer 
erfaren og litt mer vant til å spille med dirigent. Vedkommende tok også i stor grad del i å hjelpe 
sangerne, både gjennom sitt spill, men også ved å instruere sangerne i pauser og når regissøren 
var opptatt med å jobbe med andre. Den innleide repetitøren var mer usikker og virket mer 
stresset, hvilket naturlig nok er forståelig når man er leid inn som frilanser i stedet for fast ansatt 
på huset. Vedkommende har masse erfaring i å spille med sangere, men våget ikke helt å ta 
ansvar for solistene gjennom instruksjoner. Fordi utgangspunktet til denne repetitøren var 
annerledes, brukte hen lengre tid på å føle seg trygg både i musikken og rollen, og det tok litt 
lengre tid før hen responderte godt på dirigenten. Vedkommende var også litt mindre vant til å 
spille med dirigent, og lå lenge foran dirigentens slag. Derimot var sistnevnte enklere sosialt å 
jobbe med, og tok lettere imot instruksjon hva angikk tempi og dynamikk, der førstnevnte 
gjerne diskuterte mer og hadde egne synspunkter på musikken. 

Ansvar for tempo 
Noe jeg selv syns er vanskelig, er å sette et tempo, og stå for det, særlig med repetitør. Ofte har 
jeg lett for å justere meg når repetitøren spiller, fordi i motsetning til et orkester som må følge 
meg for å spille sammen, vil en repetitør alltid låte «sammen», i og med at det bare er en musiker 
som spiller hele partituret. Dermed skinner vedkommendes enkelte oppfatning om tempo mer 
gjennom enn i et orkester, og jeg kan ofte synes det er vanskelig å insistere på mitt eget tempo, 
og godtar heller at det tempoet som repetitøren selv setter an er «godt nok». Man kan diskutere i 
hvilken grad det er viktig at man kommer overens med repetitøren på et personlig plan. Ofte har 
man en tendens til å sitte og småprate med repetitøren på lange regiprøver med mye venting, og 
man får gjerne en kollegial og personlig relasjon, ettersom man utgjør en «musikalsk avdeling» i 
rommet. Tidligere har jeg jobbet med flere repetitører som jeg kommer godt overens med, og 
som gjerne har vært nære venner eller kolleger på forhånd, eller som eventuelt har blitt det i 
løpet av produksjonsperioden. Det at jeg ikke kom like nær den faste repetitøren på 
Norrlandsoperan, gjorde at jeg forholdt meg i større grad til vedkommende som et orkester, og 
gav klare, faglige instruksjoner og tydelige slag, i stedet for kollegialt småprat som glir over i 
instruksjoner. Det var ingen krangler eller problemer mellom meg og repetitør, vi tra! hverandre 
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bare ikke på et personlig plan i like stor grad som ofte skjer. Dette førte heldigvis til at jeg 
underveis i produksjonen merket personlig utvikling i det å sette tempo og ta kontroll og ansvar 
for tempo, og insistere til jeg fikk det jeg ville. 

Å jobbe med regissør 
Hvem har siste ordet? 
Noe som gjør en operaproduksjon så spesiell, er at den involverer så ufattelig mange ulike 
disipliner og yrker. Alt fra teknikere, inspisienter og personale på operahuset, via snekkere og 
metallarbeidere, maskører og kostymeansvarlige bak scenen, til sangere og musikere på scene og 
i grav, jobber mot ett og samme mål – at forestillingen skal bli så bra som mulig. Kunstnerisk 
skal dette ledes av ikke bare en, men to personer. Dirigenten – som er øverste ansvarlige for det 
musikalske aspektet, og regissøren – som tar hånd om det visuelle, være seg alt fra hvilken 
tidsepoke man setter produksjonen i, til personregi og hvordan situasjonene i stykket utspiller 
seg, gjerne knyttet opp mot relevans til vår samtid. 
 «Interesse og sans for andre halvpart av ordet musikkteater er i mine øyne særdeles 
viktig i studiet av opera som kunstform», sier Magnus Loddgard. «Vi lever i en visuell tidsalder, 
der regissørene har enormt mye større påvirkning på sluttresultatet enn de hadde da mesteparten 
av vårt kjernerepertoar ble komponert». Man har i lange tider diskutert hvem som har siste ordet 
i produksjonen, og hva som er viktigst – teksten eller musikken. Dette er et for stort spørsmål å 
ta opp i denne teksten, men problematikken må likevel nevnes. Som nevnt i delen om 
utviklingen av dirigentrollen, var det ofte komponisten selv som ledet en produksjon. 
Vedkommende var også da gjerne regissør, og hadde dermed siste ord i alle aspekter av sin 
forestilling. Når Richard Wagner skapte sitt gesamtkunstwerk – et altomfattende verk med 
musikk, lyrikk, visuell kunst i form av scenografi og kostymer – som kulminerte i hans 
mastodontverk Der Ring des Nibelungen (skrevet i perioden 1848-1874), valgte han også å 
regissere selv, slik at han hadde fullstendig kontroll over at verket og fremførelsen ble nøyaktig 
slik han selv ønsket.  Det er i nyere tid at regissører har fått en så stor plass i teater- og 14

operabransjen, til den grad at regissørens navn ofte står over dirigentens navn på plakaten. Idag 
er det en selvfølgelighet at regissøren skal presentere sitt eget konsept og sin egen tolkning av 
verket som fremføres, for å skape relevans, forståelse, nærhet eller distanse til vår egen tid og vårt 
eget samfunn. Dette kan resultere i at man spiller i kostymer og scenografi som er tidsriktige for 
perioden verket ble skrevet i, det kan resultere i at man setter Verdis Rigoletto fra 1851 i Las 
Vegas på 1960-tallet, slik Michael Mayer gjorde ved Metropolitan Opera, eller uten referanser 
til tid og rom, som Tobias !eorell gjorde i Don Giovanni ved Norrlandsoperan. «Evnen til å «se 
scenen», og styre det musikalske forløpet i henhold til regien, skiller en god og en svært god 
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operadirigent», sier Eivind Gullberg Jensen om kravet til en moderne operadirigent. Hvem som 
har siste ordet i kunstneriske avgjørelser, er vanskelig å si. Dette kan ofte avgjøres av hvem som 
er mest erfaren, hvem som har størst navn eller er eldst. Det blir idag regnet som selvklart at en 
dirigent er åpen for regissørens tolkning av verket, og at man kan ha en åpen dialog om hvordan 
man skal gjøre en produksjon. Det er også ulikt fra operahus til operahus, hva som er 
prioriteringen. Magnus Loddgard forteller: «Hos oss i Komische Oper ligger det i husets DNA 
at regissørens vilje står sterkt, når [Daniel] Barenboim dirigerer en premiere noen hundre meter 
lenger opp i gata kan man nesten gå ut fra at han har gjort noen nødvendige korreksjoner 
underveis i prøveperioden» 

Samarbeid med regissør 
Tobias !eorell mener det er av ytterste betydning for forestillingen at regissøren og dirigenten 
har et godt samarbeid. Man skal ikke som publikummer sitte og tenke på at «det musikalske var 
bra» eller «det var en fin scenisk tolkning», det skal flyte sammen slik at man får en total 
opplevelse av verket og det føles som at stykket selvfølgelig er ment på den måten man spiller 
det. Hvordan samarbeidet ser ut, kommer selvfølgelig an på hvilke personligheter dirigent og 
regissør har, hvilket stykke man spiller, hva slags utgangspunkt man har. Det viktige er at man  er 
åpen, forberedt og respekterer den andres syn. Noe som også er viktig, og som også var veldig 
tydelig i vår produksjon av Don Giovanni, er regissørens forståelse for hva det vil si å jobbe med 
sangere. Operasangere er skuespillere, men de har likevel en helt annen prosess enn en «vanlig» 
skuespiller, som leverer tekst uten musikk. Den største forskjellen er at i opera er tempoet på 
replikkene og tiden mellom replikkene mer eller mindre lagt av komponisten, og påvirkes også 
av dirigentens tolkning av musikken, mens en skuespiller kan velge helt selv, i samråd med 
regissøren, hvordan en replikk skal leveres og hvilket ord i en setning man ønsker å legge trykk 
på. Denne forskjellen var Tobias heldigvis veldig bevisst på. Siden han selv har sunget litt og 
holdt på med musikk og musikkteater, forstår han at sangeren trenger å stå eller sitte på visse 
måter for å kunne levere en frase best mulig, eller stå i visse posisjoner på scenen for å høre 
orkesteret eller sine medspillere, for ikke å snakke om å faktisk kunne bli hørt over et orkester på 
i vårt tilfelle 40 musikere, i mange situasjoner flere. Øyvind Bjorå mener at dirigenten i større 
grad bør vært en motkraft til regissøren og sloss for de beste forhold for musikalske 
prestasjoner." Dette var i veldig liten grad nødvendig i Don Giovanni. Det oppstår alltid en 
posisjon eller to som må endres på når orkesteret kommer, fordi man ikke kan høre solisten, men 
utover det var det ingen store konflikter som oppstod i vår produksjon. Det positive med at han 
også har en lang merittliste som teaterregissør, er at han klarte å få solistene til å tenke i stor 
grad som skuespillere, med måten man står og går på, og hvordan man kommuniserer med 
medspillere på scenen. 
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Hierarkiske ulikheter  
Det finnes også forskjeller i hierarkiet fra sted til sted. Ikke bare fra operahus til operahus, som 
Magnus Loddgard påpekte, men enda mer fra land til land. I Skandinavia, og ellers i Nord-
Europa, står demokratiet tradisjonelt sett sterkere enn det gjør lenger sør. Det gjør at solister og 
orkestermusikere i større grad kan være med på å påvirke en produksjon med egne idéer, og man 
kan få en større kreativitet og en unik produksjon som resultat. Fordelen, sier Tobias !eorell, 
med maktbalansen som finnes lengre sør i Europa, er at alle vet hvem som er sjef, og forholder 
seg til dette med større respekt enn hva vi er vant med her nord. Dette kan være en befrielse, 
ettersom man får jobbe i fred, og i større grad kan gjennomføre sine egne, gjennomtenkte idéer 
uten å bli avbrutt eller påvirket på samme måte. 
 I beste fall er åpenhet og respekt mellom dirigent og regissør en mulighet til å utforske 
og oppdage nye aspekter ved stykket man ikke har tenkt på før. Tobias !eorell mener at en 
scenisk tenkemåte kan potensielt løse et musikalsk eller vokalt problem for en sanger, eller så kan 
en musikalsk idé frigjøre en scenisk situasjon, på en måte som regissøren selv ikke har tenkt på. 
Det viktigste er respekten for den man samarbeider med, og åpenhet for at andres idéer kan 
være vel så riktige for situasjonen som ens egne, selv om de hadde vært helt feil eller helt 
usannsynlige i en hvilken som helst annen produksjon av samme stykke. 

Orkestergrav mot konsertpodium 
Praktiske forskjeller 
En stor, praktisk forskjell på det å dirigere musikkteater kontra symfonisk musikk, er det faktum 
at man i en operaproduksjon befinner seg i en orkestergrav, en halv etasje lavere enn solistene, 
med orkestermusikerne enda lavere. Dette gjør at det blir enorme avstander, og får påvirkning på 
kommunikasjonen. Orkesteret hører ofte ikke solistene mens de spiller, og er derfor i større grad 
avhengig av dirigenten for å spille sammen, enn når solistene står på konsertpodiet rett foran 
orkesteret, ved siden av dirigenten. Står solisten rett foran orkesteret, vil vedkommende også ha 
mye større forutsetning for å høre orkesteret samtidig som man synger, i stedet for å føle seg 
isolert gjennom egen stemme, som nevnt tidligere. På denne måten har man en mye større 
kammermusikalsk frihet i et symfonisk konsertformat, enn i en operaproduksjon. 
 På konsertpodiet har man også gjerne et ideelt orkesteroppsett, man har oftest plass til å 
eksperimentere med hvor man plasserer de ulike instrumentgruppene i forhold til hverandre, for 
å fremheve kvalitetene i de enkelte verkene man spiller. I orkestergraven er oppsettet ofte mye 
mindre fleksibelt, ettersom mange orkestergraver har begrenset plass. Dette gjør også at enkelte 
musikere kan ende opp med å sitte under scenekanten eller selve scenen, hvilket påvirker det 
akustiske resultatet som konsekvens. Dirigenten har selv også lengre avstand til solistene, og kan 
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ha større vanskeligheter med å høre hva solistene gjør, selv når balansen mellom solister og 
orkester er perfekt for publikum. 

Dirigentens påvirkning på publikum 
Øyvind Bjorå påpeker at man som dirigent i orkestergraven heller ikke er synlig for publikum, 
og dermed ikke har en direkte betydning for publikums opplevelse av forestillingen. Står man på 
konsertpodiet, er man i mange tilfeller sentrum for publikums oppmerksomhet. Retter man seg 
da for eksempel mot trombonegruppen for å gi en viktig innsats, er det mer sannsynlig at 
publikum vil legge merke til hva trombonene spiller, enn dersom man hadde lukket øynene og 
bare lyttet til totalbildet. Dette skal man på konsertpodiet være bevisst på, og kunne utnytte til 
noe positivt for publikum. Denne påvirkningen er derimot eliminert med orkester og dirigent i 
orkestergraven, og publikums fokus ligger på scenen i stedet for på orkesteret. Dermed kan man 
også egne all sin energi på å lede grav og scene sammen, uten å tenke på hvilke konsekvenser ens 
bevegelser og fokus får for publikums opplevelse, og gjennom dette ha alle forutsetninger for å 
skape en forestilling som publikum oppfatter som helhetlig, gjennomtenkt, som har «det lille 
ekstra». 
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Konklusjon og refleksjon 

«Dirigent er en profesjon, operadirigent er ikke en profesjon. Når det er sagt, noen egenskaper 
hos en dirigent som dirigerer opera kan gjøre jobben enklere, ikke minst for sangere og orkester, 
kanskje til og med resultatet bedre» sier Magnus Loddgard. Jeg tror at jeg har kommet frem til 
en del av disse spesifikke egenskapene som kjennetegner en god operadirigent. 
 Å være operadirigent, innebærer å kunne lede en stor gruppe mennesker, i samarbeid 
med en enda større gruppe mennesker. Man skal kunne dirigere et orkester på kanskje 100 
musikere, gigantiske kor og individuelt tenkende solister i rammer skapt av en regissør, i 
scenografi bygd av snekkere, og kostymer og parykker som har tatt mangfoldige timer å 
perfeksjonere, for at forestillingen skal bli så bra som mulig. Det krever en slagteknikk som er 
lett å forstå, som i mange tilfeller ofrer eleganse til fordel for funksjonalitet, for å formidle både 
musikalske idéer og nødvendig informasjon til medvirkende over store avstander. 

  Operas are, in general, much more di!cult to conduct from a technical point of view,  
  and that is why the best conductors in the old days came from the opera. "ose who  
  start in opera and then move on to the concert podium are the ones who really have  
  mastery of their trade. – Sir Charles Mackerras  15

 Det tekniske aspektet som Sir Charles Mackerras refererer til, gjelder ikke bare rent 
slagteknisk, men også kommunikasjonsteknisk. Alt dette kan hjelpes ved å lese av solistenes pust 
og frasering. Ved å følge solistenes pust gjennom hele frasene, i stedet for å slå harde og kantete 
slag og bare puste med solistene ved opptakter, gjør at man lettere kan forutsi hvor de kommer 
til å ta lang tid og hvor de kommer til å gå tom for luft og dermed behøve enten en raskere 
avslutning på frasen eller en lengre pause mellom frasene. Dette er ekstra viktig i opera, der man 
har så store avstander og små muligheter for direkte kommunikasjon. Hver lille usikkerhet 
forplanter seg i rommet og skaper store forsinkelser som er vanskelige å rette opp. Dette er 
enklere på et konsertpodium, der alle hører eller ser hverandre og dermed har større grad av 
intern kommunikasjon, uten at all informasjon går gjennom dirigenten. Det er også vanlig at 
orkesteret ligger et stykke bak dirigentens slag, på grunn av den interne forsinkelsen i tid som 
kreves fra klangen etableres i orkesteret til den klinger ut i rommet. Graden av forsinkelse 
varierer fra land til land, og fra orkester til orkester. Om orkesteret ligger for langt bak 
dirigentens slag, er denne forsinkelsen et større faremoment i opera enn i symfonisk musikk 
ettersom man har solister på lang avstand, og orkester og solister ofte ikke hører hverandre. 
Dermed kan sangerne lett ende opp med å tolke dirigentens slagkjerne og timing på en annen 
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måte enn orkesteret i graven gjør, og det kan være veldig vanskelig for dirigenten å rydde opp i. 
Det å forstå hvordan sangernes instrument fungerer, hvor mye tid som krever rent fysisk 
gjennom ulike fraser og pust, er også avgjørende for en operadirigent. For mange dirigenter 
kommer dette gjennom lang erfaring i å akkompagnere sangere som pianist, det kan også 
komme gjennom egen erfaring med å synge. Det viktige er uansett at man kan følge solistens 
prosess og fysikalitet, og forstå hvorfor ting fungerer og ikke fungerer. 
 Det er viktig med en god prøvestruktur og en god prøveteknikk. Det å avgjøre hvor 
mange prøver som er nødvendig er ofte et økonomisk spørsmål. Spesielt for vårt tilfelle på Don 
Giovanni var at vi faktisk hadde for mange prøver, noe som vi ikke klarte å utnytte til det mest 
e!ektive. Dermed risikerte vi både å slite ut solistene vokalt før premieren, og at alle 
medvirkende var slitne og lei av produksjonen før vi kom til forestillingene. 
 Å jobbe sammen med en repetitør i mange uker gjør at jobben som dirigent blir litt 
mindre ensom, ettersom man har noen å spille ball med når det kommer til musikalske løsninger 
og støtte for solistene. Det viktigste er å ha en repetitør som lar dirigenten styre tempo og 
rubato, og som spiller riktige noter. Utover dette kan det være inspirerende for dirigenten om 
repetitøren lar seg styre på samme måte som et orkester. Dette kan også dirigenten påvirke selv, 
ved å dirigere så likt som mulig som man ville gjort foran et orkester, i stedet for å bli «lat» og 
bare følge hva sangerne eller repetitøren gjør, selv på lange regiprøver. Som dirigent kan man 
også benytte seg av repetitøren som en ressurs, siden vedkommende gjerne har vært med 
solistene siden innstuderingsfasen, og dermed kjenner både sto!et og solistene veldig godt. På 
denne måten kan man diskutere seg fram til gode løsninger for ulike problematiske situasjoner 
som måtte oppstå. 
 Man må være klar over forskjellen i det å stå i en orkestergrav og det å stå midt i 
spotlight på et konsertpodium. I orkestergraven påvirker man ikke publikums opplevelse av 
stykket direkte ettersom man ikke synes, hvilket gjør at man kan egne hele sin energi til å lede 
sangerne og orkesteret sammen, uten å dra publikums fokus over på seg selv. Operadirigenten 
må også ha stor utholdenhet og tålmodighet, både gjennom den lange prøveperioden, men også 
med tanke på at mange operaforestillinger varer mye lengre enn en symfonisk konsert, slik at 
man rent fysisk dirigerer mye lenger om gangen. Når man først har produsert en hel forestilling, 
er det heller ikke uvanlig at denne spilles et tosifret antall ganger over de påfølgende ukene, 
mens man etter en uke i et symfoniorkester spiller en konsert gjerne en eller to kvelder, før man 
fortsetter med ny uke og ny produksjon. 
 Det å være operadirigent krever også et ønske om og en vilje til å samarbeide med 
regissør om idéer man kanskje selv ikke har tenkt på, selv om man har lang fartstid med stykket 
som fremføres. Man kan ha jobbet med ett og samme stykke i et år i strekk i forskjellige 
produksjoner, og dermed tro at man har forstått verket, men forestillingen blir absolutt best 
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dersom både regissør og dirigent er åpne for hverandres tolkninger av verket som skal fremføres. 
Noe av det som skiller en svært god operadirigent fra en god operadirigent, er nettopp denne 
evnen til å samarbeide med regissøren. Om regissøren har kommet opp med en helstøpt 
tolkning av regi, må dirigenten både kunne være åpen og fleksibel nok til å ta inn denne 
tolkningen, og samtidig evne å forbedre den ved å overføre regissørens tanker og idéer til det 
musikalske aspektet. Til slutt kreves det en forkjærlighet for drama. Ikke bare for 
temperamentsfulle kolleger på sene kveldsprøver, men for dramaet i selve stykket, som man både 
må kunne forstå og sette pris på, men også kunne internalisere, personalisere og siden formidle 
til sine kolleger, for å skape en helhetlig forestilling for publikum, i tett samarbeid med 
regissøren. 
 Det har vært til stor personlig opplysning for meg å jobbe med dette forskningsarbeidet. 
Det har gjort at jeg har blitt tvunget til å finne ut av og sette fingeren på nøyaktig hva det er som 
gjør operadirigering så spesielt, og hva som kreves av dirigenten for å imøtekomme disse 
spesifikke utfordringene. Særlig var min praksis ved Norrlandsoperan særdeles opplysende på 
mange måter. Jeg har gjort en del tilsvarende assistentjobber tidligere, men uten samme 
bevissthet på hva jeg kan ta med meg videre i yrket og videreutvikle. Det å faktisk få kjenne på 
kroppen hva som fungerer og ikke fungerer med profesjonelle utøvere, er helt uvurderlig i denne 
sammenheng. Å lære å kommunisere med musikere krever praksis, man kan ikke bare forske 
eller lese seg til det. Likevel har det å konkretisere praksisen i dette skrivearbeidet gjort at jeg 
fikk usedvanlig mye faglig sto! å bygge videre på i mitt yrkesliv. 
 Det har også åpnet opp for videre spørsmål som kan utforskes og undersøkes. Dette er 
spørsmål som: Hvilken påvirkning har orkesteret på produksjonen, og hvordan er det annerledes 
å jobbe med et fast orkester som er vant til å spille opera kontra det å gjøre en produksjon med 
et orkester sammensatt for andledningen? Hvordan påvirker språket som forestillingen spilles på 
sluttresultatet? Hvordan forholder man seg musikalsk til en oversettelse av librettoen? Hvordan 
påvirkes en produksjon av antall forestillinger man spiller? Eller hvordan påvirkes en produksjon 
dersom den overtas av en ny dirigent midt i spilleperioden? Hva får man gjøre? Hva får man 
ikke gjøre? Alle disse spørsmålene vil jeg ta med meg videre ut i yrkeslivet, og samtidig som jeg 
vet at jeg ikke vil få konkrete svar på alle, vil jeg stadig benytte med av refleksjon over alle 
aspektene ved operadirigering, slik at jeg hele tiden vil forsøke å nå et nytt kunstnerisk og 
profesjonelt nivå. Med økt kunnskap om og dyp forståelse for dramaet og musikken, hvordan 
man setter sammen et godt ensemble av solister, en kreativ men strukturert og e!ektiv 
prøveperiode og med åpenhet for regissørens idéer, kan man skape en forestilling der publikum 
sitter igjen med en opplevelse av at de har vært med på noe helt spesielt. 
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Vedlegg 

Svar på spørsmål via e-post 
Spørsmål 5 og 6 er er kun relevante for dirigenter, og er derfor bare stilt til og besvart av Eivind 
Gullberg Jensen, Magnus Loddgard og Øyvind Bjorå. Svaret fra Magnus Loddgard er gitt i 
løpende tekst, og derfor gjengitt i opprinnelig format til slutt i dokumentet, i stedet for opplistet 
som de andre. 

1) Hva er det egentlig som kjennetegner en operadirigent? 
 Eivind Gullberg Jensen: Det fins uendeleg mange typar operadirigenter, så det er 
vanskeleg å seia noko heilt generelt om dette. Men eg meinar han/ho må vera ein lyttande 
person, med evne til å samarbeida med både regissør og songarar. Den moderne operadirigenten 
er gjerne meir interessert i teater, enn den gamle generasjonen som alltid snakka om «prima, la 
musica». 
 Øyvind Bjorå: Evne til å lede et svært stort ensemble, mye mer enn «bare» et 
symfoniorkester. Krever god slagteknikk og sterk personlighet.! 
 Caroline Wettergreen: Det som først og fremst kjennetegner en god operadirigent, er 
hens evne til å lede, men likevel gi frihet. Evne til å puste med sangeren og følge musikalske 
linjer og frasering (som på grunn av tekst er annerledes enn hos instrumentalister). Man merker 
fort om dirigenten har jobbet med sangere før. 
 Tobias !eorell: En operadirigent skall framförallt andas med sångarna och ha 
förståelse för helheten. En operadirigent förstår att alla delar i en föreställning bidrar till att 
uppnå ett och samma mål: en levande scen/musikkonstföreställning. En operadirigent 
kännetecknas också av uthållighet och intresse i den långa repetitionsprocessen. Mer än i en ren 
konsertsituation är det många olika viljor och processer som skall samspela. 

2) Hvor viktig er dirigentens evne til å følge sangerne? 
 Eivind Gullberg Jensen: Det er svært viktig å kunna akkompagnera songarane, men 
også kunne leia dei på eit trygt og klårt vis. Å kunna gje songarane ei kjensle av fridom under 
tydelege rammar, må vera målet. 
 Øyvind Bjorå: Enda viktigere enn å følge, er å samarbeide med dem. Hvis det skal 
fungere, må også sangerne i stor grad følge dirigenten. Da må dirigenten være tydelig nok til at 
de forstår hva han/hun vil, samtidig som han/hun må ta hensyn til deres ønsker og behov.! 
 Caroline Wettergreen: Det er viktig at dirigenten kan følge sangeren, men vel så viktig 
er hens evne til å lese, men først og fremst lede. De fleste sangere er det jeg kaller «følgere» - de 
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trenger å bli ledet. Når man står overfor en dirigent som selv er en følger, oppstår det et 
musikalsk unaturlig ventemodus. Da er det opp til dirigenten å ta ansvar. 
 Tobias !eorell: Detta är såklart väldigt viktigt. Precis som för regissören är det 
dirigentens främsta uppgift att (i förhållande till sångarna) att se till att sångarna kan blomma ut 
så mycket som möjligt. Det är en kombination av att följa men också såklart ibland utmana. Att 
följa är ju inte att lyda… Men en dirigent kan inte blint hålla fast vid sina tempi etc utan måste 
också ta in sångaren. Här gäller det att veta vilka sångare man har att arbeta med. Vilka 
svagheter och styrkor. Vad kan man utveckla och utmana på den tid man har och vad måste man 
bara acceptera? 

3) Hva er det som gjør at en dirigent lykkes i å formidle sin musikalske vilje? 
 Eivind Gullberg Jensen: Ein operadirigent vert ofte måla på at scene og grav er saman, 
rett og slett fordi dette kan vera svært krevande. Det er derimot ikkje nok at alt vert framført i 
sync for å kunna vera nøgd med det musikalske resultatet. Eg meinar at operadirigentar må våga 
å ta like store sjanser som i eit symfonisk miljø, og at interpretasjon, klang, balanse, transparents 
og musikalske visjoner er avgjerande for å kunna bedømme ein operadirigent. 
 Øyvind Bjorå: Dirigentens ideer må være «gode», det vil primært si at de fungerer og 
passer til musikkens karakter og komponistens intensjon. Og han/hun må være overbevisende 
og tydelig for å få alle med seg.! 
 Caroline Wettergreen: Hva som gjør at en produksjon lykkes eller ikke, er vanskelig å 
si. Jeg har ikke et godt svar på det selv. Det jeg har lært, etter å jobbet noen år, er at jeg fort kan 
se om utøverne har hatt en hyggelig prøvetid, om de liker produksjonen eller ikke, og om trives i 
hverandres selskap. Hvis man jobber godt sammen, blir også resultatet bedre – tenker jeg. 
Dirigenten og regissøren er kapteiner på skuten. Man skal klare å skape et godt arbeidsmiljø, og 
gi sangerne frihet, samtidig som man skal beholde autoritet. (Det finnes mange eksempler på 
regissører som er fryktelig vanskelige å jobbe med, men som lager fantastiske produksjoner. Jeg 
gjetter på at de da er omringet av et veldig godt team, som veier opp for lite konstruktive 
tilbakemeldinger og trykket stemning. Jeg synger i alle fall veldig bedre selv hvis jeg er trygg.) 
 Tobias !eorell: Jag tror att det viktigaste är att få de medverkande att förstå att det 
finns en grund för alla val. Dirigenten måste vara stabil och väldigt förberedd. När de 
medverkande känner att dirigenten vet vad hen vill slappnar de av och följer lättare. Om 
dirigenten lyckas förmedla visionen så att den genomsyrar sångare och musiker så förstår de 
medverkande vad som gäller rent intuitivt. Det är farligt när man hamnar i alltför mycket 
förklarande och prat. Det gäller, tror jag, att förmedla med hela ens personlighet. Men jag tror 
som sagt grundpremissen för den föreställning man gör måste vara väldigt klar. Det är viktigt att 
folk verkligen begriper. Det är också viktigt att man håller fast vid sina idéer när de väl är 
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förankrade. Det är också farligt att bli alltför ”bejakande” med andras idéer. Det gäller att ha 
förmedlat grunden så att de aparta idéerna inte ens kommer… 
Att hänga samman: det tror jag också hänger ihop med att idén är tydlig, att det sceniska och 
musikaliska universum genomsyrar allt. Det kan ju så att säga inte hänga ihop och ändå vara bra 
om man som publik förstår varför det inte hänger ihop. 

4) Hvilken betydning har dirigentens evne til å samarbeide med regissøren? 
 Eivind Gullberg Jensen: Som i punkt ein meinar eg at det er viktig at ein moderne 
operadirigent har ei stor interesse for teateret på scena. Evna til å «sjå scenen», og styra det 
musikalske forløpet iht regien, skiljer ein god og ein svært god operadirigent. Det ligg ingen 
føringar på kven som har det siste ordet, men maktbalansen vert ofte prega av kven som er eldst, 
mest kjent, størst namn etc. Men moderne dirigenter og regissører løyser nesten alt med 
konstruktiv dialog. 
 Øyvind Bjorå: Det viktigste er å samarbeide bra nok til å unngå konflikter. Det kan 
være veldig destruktivt hvis de to kræsjer, noe jeg som konsertmester dessverre har vært vitne til 
det flere ganger. Jeg har også opplevd at dirigent og!regissør!har vært fantastiske uten å ha likt 
hverandre, det kan fungere bra så lenge de er sterke i hvert sitt fag. Som konsertmester har jeg 
også ofte vært vitne til at regissørens frihet går på bekostning av det musikalske.!Jeg mener at 
dirigenten i større grad bør vært en motkraft og sloss for de beste forhold for musikalske 
prestasjoner.! 
 Caroline Wettergreen: Som jeg nevnte over, merker man fort hvis det har vært 
gnisninger i prøvetiden. Så lenge prøvene står på, har regissøren ledertrøyen. I sluttfasen byttes 
det om, og dirigenten kan komme med det hen ønsker. Jeg foretrekker når dirigenten ikke 
blander seg for mye inn i prøver i startfasen. Da er det bedre om det settes opp musikalske 
prøver, eller man tar det på si. Ofte løser ting seg selv bare man får litt tid. Da gjelder det å ha is 
i magen, men ikke så mye at sangeren føler seg oversett heller. 
 Tobias !eorell: Jag tror att detta är av yttersta betydelse för att det skall bli en bra 
helhet. Man skall inte ens tänka ”det musikaliska var bra” eller ”vilket intressant scenisk 
tolkning”, det skall helt smälta ihop. Jag har en intressant erfarenhet när jag gjorde Eugen 
Onegin. Där hade jag suttit med dirigenten och gått igenom det sceniska konceptet på ett 
mycket tidigt stadium, ett halvår innan de sceniska repetitionerna startade. Jag visade och 
förklarade och han spelade igenom hela verket och ”förklarade”. Jag hade en känsla av att vi var 
på samma nivå. Sedan när vi väl var i repetitionssituation hade vi helt olika syn, visade det sig. 
Jag tror att samarbetet kan se väldigt olika ut men att det i grunden är helt avgörande för hur 
helheten blir. Man måste inte alltid vara överens om allt, men det måste finnas en respekt och 
vilja att förstå.! 
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Sen är det också alldeles för vanligt att dirigent och regissör alltför litet lägger sig i varandras 
”områden”. Jag tror att en dirigent bör bidra till det sceniska arbetet och tvärt om. Ett sceniskt 
tänkande kan t ex lösa en musikaliskt eller vokalt problem för en sångare. Eller en musikalisk idé 
kan frigöra en scenisk situation. 
I ideala fall har båda sista ordet. Men det beror litet på vad som just i den specifika situationen är 
den viktigaste hänsynen att ta.! 

5) På hvilken måte er det annerledes å stå i orkestergraven enn på konsertpodiet? 
 Eivind Gullberg Jensen: Du har lengre avstand til solistene, du har ofte eit anna 
orkesteroppsett og må dela opppmerksomheten til orkesteret med dei som står på scena. Det 
kan vera krevande å lytta til det som skjer på scena, og det er vanskeleg å veta korleis ting låter 
ute i salen. 
 Øyvind Bjorå: I graven har man ingen betydning for publikum sin opplevelse av 
forestillingen, mens på scenen kan dirigenten ha mye å si for publikum. Så alt dreier seg om å 
lede scene og grav og holde dette sammen. Med tanke på store avstander og sangere som ofte er 
involvert i krevende regi, er denne oppgaven også mye mer krevende enn på konsertpodiet. 

6) I hvilken grad kan samarbeidet med repetitøren påvirke sluttresultatet? 
 Eivind Gullberg Jensen: Ein god repetitør skal nyttast til å formidla alt du vil at 
songarane skal gjera. Det er smart å få denne med på rette tempi og alle rubati, slik at alle er max 
førebudd til orkesteret kjem. Ein klassisk feil er at tempi vert langsommere med orkester.! 
Om repetitøren jobbar mykje med songarane utan at dirigenten er med, kan dei sjølvsagt utvikla 
idear på eiga hand, men dette er ikkje så farleg, så lenge dette kan intergrerast i det endelege 
produktet. Ein god repetitør legg ikkje føringar på tolkning utan dirigents samtykke, men kan 
hjelpa med å oppdaga små og store feil hjå songarane. 
 Øyvind Bjorå: Det er viktig at sangerne har jobbet mye med den musikalske tolkningen 
før de møter orkesteret. Dette er dirigentens ansvar primært, men resultatet blir langt bedre med 
en dyktig repetitør. 

7) Finnes det ulikheter i hierarkiet fra land til land? 
 Eivind Gullberg Jensen: Dirigent og regissør er sjefane på produksjonen - deira 
dynamikk: sjå punkt 4. I alle land står namnet på dirigenten fyrst på ein plakat, i Noreg er det vel 
omvendt? 
 Øyvind Bjorå: Generelt er demokratiet sterkere i nord-Europa enn i sør-Europa. 
Lenger sør er de mer vant til sterke ledere med mye makt, og aksepterer også dette lettere.! 
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 Caroline Wettergreen: Det finnes definitivt ulikheter. Likskapen vi finner i Norge er i 
større grad hvisket vekk andre steder. Det kommer også veldig an på regissøren/dirigenten og 
hvilke tanker hen har om seg selv. 
 Tobias !eorell: Skillnader i hierarkier finns det ju verkligen. Inte bara från land till 
land men också från operahus till operahus. Jag har generellt en uppfattning att vi är mindre 
hierarkiska i norden men också litet otydligare. I Tyskland t ex är det väldigt tydliga hierarkier 
som kan upplevas som stelt och formellt. Men det gör också att alla vet var ansvaret ligger. En 
befrielse.! 

Svar fra Magnus Loddgard 
Hva kjennetegner en operadirigent? Egentlig ikke annet enn at hen dirigerer opera. Det finnes 
ingen krav til ferdigheter eller kunnskap eller innstilling som skiller en operadirigent fra en 
dirigent som ikke dirigerer opera. Dirigent er en profesjon, operadirigent er ikke en profesjon. 
 Når det er sagt, noen egenskaper hos en dirigent som dirigerer opera kan gjøre jobben 
enklere, ikke minst for sangere og orkester, kanskje til og med resultatet bedre. Først og fremst 
må man elske lyden av den menneskelige stemme skolert i vestlig kunstsang, ellers blir livet fort 
surt. En viss kunnskap om sangteknikk og pust kan være nyttig for forståelsen av en sangers 
problemer, men i bunn og grunn er det sangerens ansvar å løse disse problemene. Kunnskap om 
sangtradisjoner/fremføringspraksis er selvfølgelig også ønskelig, spesielt i sjangrer der selve 
syngingen står veldig i fokus (f.eks. Rossini og Donizetti), da denne kunnskapen kan påvirke 
interpretasjonen betraktelig. 
 Interesse og sans for andre halvpart av ordet musikkteater er i mine øyne også særdeles 
viktig i studiet av opera som kunstform. Den evige diskusjonen om ord og musikk, eller teater og 
musikk vil jeg ikke ta her, men det er åpenbart at opera først og fremst lever fordi vi fortsatt har 
scener vi kan spille den på. Og vi lever i en visuell tidsalder, der regissørene har enormt mye 
større påvirkning på sluttresultatet enn de hadde da mesteparten av vårt kjernerepertoar ble 
komponert. Jo mer vi forstår av en regissørs håndverk jo mer kan vi også bidra til at en 
produksjon når sine kunstneriske mål. Samtidig er det viktig at en dirigent aldri mister fokus på 
at den musikalsk kvaliteten er hens eneste egentlige ansvarsområde. Av egen erfaring vet jeg at 
man kan gå for langt i å ønske å tilfredsstille en regissørs ønsker. Noen av de beste kunstneriske 
resultat jeg har opplevd har jeg opplevd med ensporede dirigenter som bare tenker musikk. 
 Det er vanskelig å si noe generelt om samarbeidet dirigent og regissør. Du spør hvem 
som har siste ord, og det er avhengig av så mange faktorer. Hvis dirigenten er Simon Rattle og 
regissøren er ukjent er det liksom ingen tvil hvem som har siste ord. Hvis regissøren er 
operasjefen (altså arbeidsgiver) og dirigenten er ukjent er det heller ingen tvil. Skulle det komme 
til hardt mot hardt, og de begge går sytende til operasjefen kommer det helt an på sjefens syn på 
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saken, eller kanskje kommer det an på hvem av de to sjefen gjerne vil reengasjere om tre år. Hos 
oss i Komische Oper ligger det i husets DNA at regissørens vilje står sterkt, når Barenboim 
dirigerer en premiere noen hundre meter lenger opp i gata kan man nesten gå ut fra at han har 
gjort noen nødvendige korreksjoner underveis i prøveperioden. I praksis er det veldig ofte sånn 
at samarbeidet er greit på prøvesalen, dirigent murrer litt over den og den posisjonen (“for langt 
bak”, “må hun synge bakover?”) og regissør sier at det må være sånn, og under 
sceneorkesterprøver blir det likevel endret fordi man ikke kan høre sangerne. Enkelt sagt kan 
man si at dirigent har siste ord fordi dirigent leder de siste prøvene, men fullt så enkelt er det 
naturligvis ikke.! 
 En klar slagteknikk er god å ha når man dirigerer opera. Det kan diskuteres hvorvidt det 
er viktig for resultatet om en dirigent har en slagfigur som er lett å lese, men jeg vil påstå at det i 
alle fall er viktigere i opera enn i konsertsammenheng. For sangerne som har sitt å holde på med 
på scenen kan det i hvert fall være gull verdt med en tydelig dirigent, i alle fall i produksjoner 
uten su"ør, som dessverre veldig ofte er realiteten. En tydelig operadirigent skal i en hver 
sammenheng kunne vise “her er eneren”, “nå kommer det”, “her skal du inn”, “det var for tidlig”, 
“det var for sent”, og så videre, men i en ideell verden kan dirigenten overlate dette til su"øren, 
og konsentrere seg om å vise “spill sånn” og “syng sånn”. Og det er tross alt det viktigste når alt 
kommer til stykket. Hvordan det låter, hvordan en karakter formidles via musikerne ut til 
publikum, hvordan en arie eller en akt bygges opp og formes, hvordan spenningen ligger i 
rommet. Det er en vanlig og forståelig yrkesskade blant oss musikere at vi hele tiden forsøker å 
få ting sammen, altså rytmisk sett. Men det kan fort ta overhånd, og det distraherer oss bort fra 
andre musikalske parametre. Selvfølgelig er det dritt hvis koret ligger et halvt eller helt slag bak 
orkesteret, og enda mer dritt hvis en fuge rakner, men selv sånne ting er fort glemt hvis den 
neste scenen låter fantastisk. Hvis alt er sammen men ingenting låter fantastisk er det bare kjipt. 
 Arbeidsforholdene er selvfølgelig veldig annerledes for en dirigent i operagrava og på 
konsertpodiet. For det første er prøveperioden mye lengre. Man må trives med mange uker med 
regiprøver for å trives med livet som operadirigent, og med mindre man er stor stjerne må man 
på de fleste operahus være til stede i hele prøveperioden før en premiere. For de fleste som 
virkelig prioriterer en karriere med opera fremfor konsert betyr det også at man minst én 
periode i livet havner i en fulltidsstilling i et operahus. En annen forskjell i ytre omstendigheter 
er så enkle ting som at operaforestillinger ofte er mye lengre enn konserter… Og man har mye 
mindre fokus fra publikum i grava. På orkesterpodiet er man sentrum for oppmerksomheter for 
en del av publikum. 
 Repetitørenes rolle i en produksjon er også vanskelig å si noe generelt om. Normalt har 
man minst to, gjerne tre forskjellige pianister innom på sceniske prøver, som alle spiller 
forskjellig, og som regel spiller de mer eller mindre som de vil. Etter min erfaring er det svært få 
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repetitører som er i stand til (eller har lyst til?) å virkelig lese dirigenten og forsøke å spille slik 
orkesteret ville ha spilt. Og på den andre siden, dirigenten dirigerer vanligvis heller ikke på 
prøvesalen sånn som hen ville dirigert foran orkesteret. Så lenge repetitøren lar dirigenten styre 
tempoet (det kan være vanskelig nok for mange repetitører…) og spiller riktige toner er jeg stort 
sett fornøyd, og kan konsentrere meg om sangerne. Det virkelige musikalske arbeidet begynner 
først med orkesteret uansett. Hvis repetitøren virkelig lar seg dirigere kan det derimot være 
veldig inspirerende for meg, og jeg dirigerer mer “realistisk”.! 
 Til slutt vil jeg si litt om spørsmål nr. 2, hvor viktig er dirigentens evne til å følge 
sangerne? Ikke så viktig som dirigentens evne til å få sangerne til å følge seg!! Egentlig kan man 
ikke følge en sanger, hvis man tenker på det. Følging må nødvendigvis komme etter noe, og hvis 
en dirigent følger en sanger og et orkester deretter følger den dirigenten så er orkesteret 
nødvendigvis langt etter sangeren. Dirigering er å ligge foran og vise når og hvordan noe skal 
komme. Det må sanger og orkester forholde seg til. Det vi i “dagligtale” kaller å følge en sanger 
er å antesipere noe en sanger kommer til å gjøre. Man har antennene tunet inn på en sanger og 
forstår instinktivt at hen kommer til å havne bakpå rundt neste sving, eller at hen holder på å gå 
tom for luft etc., og reagerer da enten med å gi et tydelig signal om at sangeren må tune inn på 
deg snarest, eller du justerer ditt tempo eller agogikk og lar sangeren holde på som om ingenting 
har skjedd. Man har “fulgt” sangeren. Noen ganger er det umerkelig og i beste fall elegant, noen 
ganger er det et nødvendig onde for å berge situasjonen, noen ganger er det et unødvendig onde 
som forstyrrer musikken og i verste fall setter ut orkesteret. Den elegante måten forutsetter et 
velutviklet instinkt, og der tror jeg pianistdirigenter som fra ungdommen av har spilt mye med 
sangere har en stor fordel. Men viktigste tror jeg er å kjenne sine og orkesterets begrensinger, og 
heller kjøre på sitt og få penset sangeren inn på sporet rundt neste sving. Det er uansett fryktelig 
å høre på et orkester som dilter etter en uberegnelig sanger som dirigenten forsøker å følge. 
Evnen til å avgjøre i brøkdelen av et sekund hvordan man skal reagere på en sanger som er på vei 
ut av sporet utvikles over tid, og for meg er denne evnen en av kjennetegnene på en stor 
operadirigent. 
 

! 
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Informasjon om produksjonen av Don Giovanni ved Norrlandsoperan 

Om forestillingen: 
Stykke: Don Giovanni, k. 527 (1787) 
Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart 
Libretto: Lorenzo da Ponte 
Spilletid: 3 timer og 15 min inkl. pause 
8 solistroller, kor 
Orkesterbesetning: 2222/2230/timp/strings + continuo + mandolin 

Prøveperiode: 20. januar - 10. mars 2020 
Forestillingsperiode : 12. mars - 28. mars 2020 ved Norrlandsoperan 16

Turnéperiode: 6. april - 28. april 2020 i Sundsvall, Östersund og Härnösand 

Kunsterisk team 
Dirigent: Benjamin Bayl 
Regissør: Tobias !eorell 
Scenograf: Herbert Murauer 
Kostymer: Ingeborg Bernerth 
Lysdesign: Ellen Ruge 
Repetitører: Jonas Olsson, Nigar Dadascheva 
Dirigentpraktikant: Gunvald Ottesen 

Rollebesetning 
Don Giovanni: Joa Helgesson 
Leporello: Marcus Jupither 
Donna Anna: Susanna Stern 
Donna Elvira: Elisabeth Meyer 
Don Ottavio: Wiktor Sundqvist 
Zerlina: Katija Dragojevic 
Masetto: John Sax 
Kommendören: Anders Nyström 

Norrlandsoperans symfoniorkester, Norrlandsoperans kör (forhåndsinnspilt) 

 Kun premieren den 12. mars ble gjennomført, resten av forestillingene ble avlyst på grunn av den pågående 16
koronaviruspandemien, og produksjonen ble flyttet til våren 2021.
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Utdrag fra dagbok fra Don Giovanni 
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