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Vägen till en föreställning 
 
Tänk om vår kronprinsessa skulle vilja ta tillbaka makten till 
hovet. Tänk om hon skulle sälja sina dyrbara, ärvda smycken 
för att bekosta en statskupp som skulle störta regeringen och 
riksdagen, för att slutligen själv få regera i Sverige… 
 
Det gjorde Lovisa Ulrika, vår svenska, starka och maktlystna 
drottning som kom från Preussen 1744 då vi saknade 
tronarvingar i Sverige. Hon vände upp och ner på det trista, 
svenska hovet, och fick konsten, dansen, musiken och 
vetenskapen att blomstra. Frustrationen över hovets 
begränsade makt fick henne att pantsätta diamanterna i sina 
kronjuveler för att finansiera kuppen. Men planen avslöjades, 
kungafamiljen tillfångatogs och de närmaste vännerna 
halshöggs…  
  
En hösteftermiddag år 2008 hittade vi, Catalina Langborn och 
Christina Larsson Malmberg, varandra på en fikarast efter ett 
seminarium på KMH med Gunno Klingfors. En mängd frågor 
hade ventilerats under seminariet och ett samtal sattes igång mellan oss, som sedan fortsatte i månader framöver; 
Håller den klassiska musiken på att dö? Har klassiska musiker en överdriven respekt för notbilder? Vad krävs 
egentligen för att tilltala en bredare publik, och en publik med ovana lyssnare? Hur ska vi göra för att beröra 
unga människor med den musik som vi älskar? Hur mycket kan vi experimentera med uttrycket och tänja på 
gränserna? Kan vi använda examensarbetet till att utforska detta? 
 
Första året valde vi Clas Pehrsson (professor emeritus vid KMH och grundare av tidig musik utbildningen) som 
handledare. Det vi fick med oss från honom var bland annat hans förmåga att göra oss trygga med att ett 
konstnärligt förarbete får ta tid och bör ta tid. Denna fas var ganska frustrerande bitvis, just för att den tog sin tid 
och inga ”konkreta” saker hände. Det vi bland annat gjorde under den första tiden var att gå på en massa olika 
konserter och föreställningar och diskutera dem efteråt. Vad tyckte vi om? Vad tyckte vi inte om och vad 
saknade vi? Det var en viktig del i processen eftersom vi hade ambitionen att göra något nytt och bryta mot en 
traditionell konsertform. Då var vi ju först tvungna att bena ut vad vi ville förändra. Genom 
handledningstimmarna med Clas Pehrson hittade vi fram till formen för vårt samarbete och fick mycket stöd och 
uppbackning under processen.  
 
Vi bestämde oss för att göra en föreställning tillsammans, med barockmusik och kring ett ämne som känns 
aktuellt idag. I dagens debatt om hur lite kvinnor ur historien lyfts fram i jämförelse med män kändes det väldigt 
naturligt för oss att berätta en historia om just en kvinna. I historieböckerna hittade vi många intressanta kvinnor 
men valet föll så småningom på drottning Lovisa Ulrika. Hennes liv är en dramatisk och blodig berättelse om 
makt och maktlöshet, kvinnlighet och moderskap. Där kunde vi hitta klara paralleller till dagens samhälle i 
ämnen som genus och kön, om att försöka bryta mönster och roller, och kluvenheten i att göra det som inte 
förväntas av oss. Dessutom gav hon oss inspiration att utforska vår svenska musikskatt från 1700-talet, ett 
kulturarv som vi borde vara stoltare över i Sverige. 

 
Under research-fasen träffade vi flera musikforskare, bl a Johanna 
Ethnersson som skrivit en avhandling om ”Metastasiansk opera i 
Lovisa Ulrikas Sverige”. Hon berättade för oss att Lovisa Ulrika inte 
alls var särskilt förtjust i Roman och därför importerade 
internationella kompositörer som Uttini. Hon ville mäta sig med 
andra hov i Europa och lät beställa operor som skulle upphöja hennes 
makt och ge strålglans åt det svenska kungahuset.  
 
Sommaren 2009 tillbringade vi en tid på Statens Musikbibliotek där 
vi letade fram musik som spelades runt Lovisa Ulrikas hov. Vilken 
känsla att med vita bomullshandskar få bläddra i handskrivna 

originalnoter från 1700-talet!  Vi hade fått med oss Catalinas stråkkvartett ”RokaïKvartetten” i projektet, så till 
föreställningen valde vi musik som fungerade för sopran och stråkkvartett, eller delar av ensemblen för att 
variera klangbilden. Vi valde stycken av kompositörer verksamma i Sverige som Francesco Antonio Uttini, 
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Johan Helmich Roman och Joseph Martin Kraus, men även stycken av Carl Philipp Emanuel Bach som var 
anställd vid Lovisa Ulrikas barndoms hov i Preussen och Giovanni Battista Pergolesi, som var väldigt populär i 
Sverige under den här tiden. En sats ur Drottningholmsmusiken av Roman fick förstås komma med eftersom den 
skrevs till Lovisa Ulrikas och Adolf Fredriks bröllopsfest på Drottningholm. Några av sångerna översatte vi 
sedan fritt till svenska, eller bearbetade så att de bättre skulle passa in i dramat. 
  
Musiken ur föreställningen: 
Johan Helmich Roman – sats 1 och 2 ur Sinfonia i G-dur 
Johan Helmich Roman – sats 1 ur Drottningholmsmusiken 
Giovanni Battista Pergolesi – ur Salve Regina 
Johan Helmich Roman – ur kantaten Piante Amiche 
Francesco Antonio Uttini – Louise est l´astre qui nous éclaire  
(Lovisa, en stjärna på himlen) 
Joseph Martin Kraus – Er starb ur Der Tod Jesu (Han är död) 
Johan Helmich Roman – Han skall låta regna 
Carl Philipp Emanuel Bach – sats 1 och 2 ur Symfoni för stråkar, C-dur 
Giovanni Battista Pergolesi – ur Stabat Mater 
Joseph Martin Kraus – Ditt liv en kedja var ur Sorgemusik över Gustav III  
Johan Helmich Roman – Assagio II G-moll, Con Spirito 
Joseph Martin Kraus – Te Decet ur Requiem (Döden mig famnar) 
 
Musiken skulle vara det centrala i föreställningen, men vi ville samtidigt skapa en större helhet och gestalta 
Lovisa Ulrikas liv genom att blanda olika konstformer. Vi hade länge pratat om att vi ville ha med dans i 
föreställningen så när vår handledare Clas Pehrsson gick i pension kändes det naturligt att fråga om Susanne 
Jaresand (professor i rytmik) ville ta över handledarskapet och också hjälpa oss med koreografi. För att kunna få 
jobba så många timmar som möjligt med henne började vi med att gå tillvalskursen ”Musiken i kroppen” där vi 
fick lektioner i kroppsmedvetenhet, improvisation och rytmik, och en ingång till Susannes sätt att arbeta. Tack 
vare henne fick vi också med oss dansaren Rami Jawhari Jansson. Så småningom började vi med enskilda 
lektioner där vi arbetade med koreografin stycke för stycke, utifrån känslorna och stämningen i musiken och 
sångtexterna. Dansen och Susannes vackra och musikaliska koreografi gav en ny infallsvinkel till vårt 
musicerande. Det blev ytterligare en dimension och en fysisk kraft att arbeta mot. Närhet och nakenhet.  
 
Parallellt med detta sökte vi kostymör, maskör och manusförfattare. Vi kontaktade lärare på Dramatiska 
Institutet (DI) och Konstfack och fick på så sätt kontakt med några av deras studenter. Efter många 
telefonsamtal, brev, fikastunder och luncher fick med oss Sigrid Herrault (dramatiker), Bente Rolandsdotter 
(kostymör) och Hanna Holm (maskör), alla tre avgångsstudenter från DI. Det blev en spännande resa under ett 
års tid där vi fick komma nära andra konstformer och från våra olika håll hitta fram till ett gemensamt uttryck, 
där var och en bidrog med sina konstnärliga specialkunskaper.  
 
Manus, koreografi och val av musik växte fram sida vid sida. Vi utgick alltså inte från ett färdigt manus då vi 
valde musik utan allt var en växelverkan. Inför repetitionerna med stråkkvartetten hade vi idéer om vilka stycken 
som kunde passa vilka scener eller känslor i Lovisa Ulrikas liv. Vi jobbade med musiken utifrån de känslorna 
och det var viktigt att alla i ensemblen hade samma undertexter. Det fick på inget sätt bli så att vi ”bara” spelade 
musik utan alla i skulle vara lika engagerade i dramat och ”prata” med sina instrument. Till slut föll alla stycken 
på sin rätta plats och föreställningen hittade sin form. 
 
RokaïKvartetten jobbade i detta projekt med att spela mycket musik utantill, utföra koreografi, och så mycket 
som möjligt sträva efter att vara fyra individer på scenen som tog plats, istället för att ackompanjera en sångerska 
i traditionell mening. En del av musiken arbetades dessutom fram genom improvisation, för att förstärka Sigrid 
Herraults poetiska texter. Alla i ensemblen var inte lika vana vid att spela utantill och olika instrument och 
stämmor har olika svårigheter. Att lära sig en cellostämma utantill är t ex mycket svårare än att lära sig en 
melodi. Föreställningen har varit ett långsiktigt projekt där mycket musik spelades utantill redan på premiären, 
men på Confidencen ett år senare spelades allt utantill.  
 
Eftersom budgeten för masterprojekten på skolan var begränsad önskade vi att få använda kammarmusiktimmar 
för Ann Wallström (Catalinas fiollärare) med den musik och ensemble vi skulle samarbeta med i föreställningen. 
Det fick vi och kammarmusiken blev en jättebra kurs där skillnaderna mellan stråkinstrument och röst belystes. 
Vi fick många bra tips på hur man kan lösa vissa svårigheter. T ex blev det lättare att få ihop ensemblen och bli 
riktigt tajta om Christina lade sina konsonanter lite tidigare, och stråkkvartettens fraseringar blev hjälpta av att 
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hela tiden följa med i sångtexterna och undertexterna. Värdefull feedback under processens gång fick vi också av 
Christinas sånglärare Lena-Susanne Norin och Christina Högman. 
 
Resultatet blev en 40 min föreställning med 1700-talsmusik, poetiska texter, modern dans och kostym och mask 
som är skapade i en lek mellan 1700-tal och nutid. Premiären ägde rum 21-22 maj i EricEricsonhallen (f.d. 
Skeppsholmskyrkan). Tre föreställningar blev det där, med fantastisk respons från både publik och media. Sista 
föreställningen lät vi filma. Med hjälp av KMH och mediateamet Jana Langenbruch, Anna Simonsson och Jonas 
Forslund skapades både en film av hela föreställningen och en kort presentationsvideo med klipp från 
föreställningen och intervjuer med oss producenter. 
 

 
 

 
Producentarbetet 
 
Vid sidan om den konstnärliga processen lade vi ner mycket tid på administrativt arbete. En stor del av det första 
halvåret gick till ansökningar av olika slag. Dels sökte vi pengar från ett tiotal fonder, dels ansökte vi om att visa 
upp vårt examensarbete vid en konferens i Haag som vi blivit tipsade om av KMH, dock utan framgång. En 
mängd olika projektbeskrivningar författades, dels till ansökningarna, men också inför möten med tilltänkta 
samarbetspartners, handledare, rektor och studierektor m fl… Det intressanta med ansökningarna och 
projektbeskrivningarna är att för varje gång vi tvingades formulera våra visioner och tidsplaner så blev de också 
tydligare för oss själva och för varandra. Diskussioner uppstod om vad vi egentligen ville uppnå och hur vi 
skulle nå det, vilket sedan underlättade det konstnärliga arbetet enormt. 
 
Alla trycksaker som affisch, flyers, biljetter och programblad skulle planeras och tillverkas, och där fick vi hjälp 
med layouten av KMHs grafiker Jonas Lindström. Hela ensemblen gjorde sedan en kraftinsats inför 
föreställningarna, tapetserade staden med affischer och spred flyers och facebookinbjudningar åt alla håll. 
Biljetterna såldes dels genom oss och dels genom Not&Bok på KMH.  
 
Kontakt och informationsflöden skulle fungera mellan alla medverkande, så vi skickade mängder av 
informationsmail, ringde hundratals telefonsamtal och genomförde otaliga möten med alla inblandade. 
 
Vi utarbetade en marknadsföringsplan som innefattade pressmeddelanden till dagspress, magasin, facktidningar, 
radio, tv, kalendarier, inbjudningar via mail och Facebook, affischering och flyers, men även en ”teaser-konsert” 
där vi bjöd på ett smakprov ur föreställningen på Kulturnatten i Tyska kyrkan, ca en månad innan den verkliga 
premiären. Resultatet av detta blev vi väldigt nöjda med: Ett inslag i radioprogrammet ”Mitt i Musiken” med 
intervju och musik från genrepet sändes strax innan premiären. En två sidor stor artikel i tidsskriften Tidig Musik 
publicerades. Föreställningen fanns med i många kalendarier, och vi fick en fantastisk recension i Kyrkans 
tidning av musikkritikern Kaj Engelhart. Men framförallt lyckades vi få publik till tre föreställningar, vilket gav 
biljettintäkter som täckte upp materialkostnader och lite annat. 
 
Vi kontaktade ett 20-tal gymnasie- och folkhögskolor som vi bjöd in till föreställningen. Tyvärr var de flesta 
redan uppbokade av egna musikaler och nationella prov, men en skola kom och var glada för det. Av detta lärde 
vi oss att slutet av maj är en hektisk tid för skolor och att man behöver mycket lång framförhållning när det 
gäller klassbokningar, men att föreställningen i sig fungerade väldigt bra för den målgruppen. 
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Inför premiären kontaktade vi också tilltänkta arrangörer och 
Länsmusikkonsulenter som skulle kunna tänkas köpa in 
föreställningen i framtiden. Flera av de inbjudna kom och det ledde 
senare till goda samarbeten.  
 
En tid efter föreställningarna ordnade vi en utvärdering av arbetet. De 
som hade möjlighet var med på ett fysiskt möte där vi åt middag och 
pratade om hela processen. Andra fick skicka en utvärdering till oss 
via mail.  
 
 
Utmaningar 
 
Allt var inte en dans på rosor. En av de stora utmaningarna på vägen 
var att arbeta utan budget. Vi hade stora, högtflygande planer och inga 
pengar alls att jobba med. Vi sökte många stipendier men fick avslag 
på alla. Lösningen blev att entusiasmera människor som kunde tänkas 
ställa upp att jobba med oss utan att veta om de någonsin skulle få 
betalt. Det blev medstuderande musiker från KMH och 
avgångsstudenter från DI som tog sig an de uppgifterna. I efterhand 
kunde vi med hjälp av biljettintäkter och gager från senare föreställningar betala ut symboliska arvoden, men 
framförallt uttryckte alla medverkande en överväldigande glädje över att ha fått vara med på denna lärorika och 
inspirerande resa.  
 
Bente, Sigrid och Hanna var alla avgångsstudenter på DI, och om vi hade hört av oss lite tidigare så hade de 
kunnat välja att göra ”Lovisa Ulrika” som sina masterprojekt. Då hade projektet blivit en del av deras utbildning 
och de hade kunnat använda pengar från sina projektbudgetar till vår föreställning. Nu var vi för sent ute och de 
hade redan andra masterprojekt på DI. ”Lovisa Ulrika” jobbade de med på sin fritid. Om man vill göra liknande 
samarbetsprojekt är ett hett tips att höra av sig till DI minst ett år i förväg. Då finns det helt andra ekonomiska 
möjligheter. 
 
Vi fick stöd från KMH i form av handledningstimmar, hjälp med layout och trycksaker, samt videoinspelningen, 
vilket vi var väldigt glada för. Övriga materialkostnader mm… lade vi själva ut tusentals kronor för, men tack 
vare publiktillströmningen fick vi tillbaka den investeringen i slutändan. Vi satsade oändligt många egna 
arbetstimmar på detta projekt. I början sågs vi ett par timmar två gånger i veckan för att spåna idéer men snart 
blev det ett halvtidsjobb för oss båda. Vem kunde tro att ansökningar, projektplaner, pressmeddelanden och 
telefonsamtal skulle kunna ta en sådan tid? Och sedan alla timmar på Musikbiblioteket och repetitionerna…  
 
En annan utmaning var att ha så många olika roller samtidigt. Med tanke på hur många inblandade det var och 
hur hårt alla jobbade utan betalning var det ett under att arbetet gick så smidigt, men då och då uppstod jobbiga 
situationer och konflikter som måste lösas. Då var det tufft att både vara producent med helhetsansvaret för allt 
administrativt, musiker/sångare som ska prestera maximalt på repetitionerna och samtidigt konflikthanterare med 
det yttersta ansvaret för att alla mådde bra och fick utrymme att förverkliga sina konstnärliga visioner. Eftersom 
att alla jobbade gratis kändes det extra viktigt att ingen kände sig överkörd. Samtidigt måste man ansvara för att 
resultatet blev tillfredsställande. Och vad gör man när någon får ett välbetalt gig eller en viktig audition när vi 
har planerat in repetition med massor av inblandade? Hur mycket kan man kräva egentligen? Detta var jobbigt 
men mycket lärorikt! 
 
Att hitta spellokal var också en lång och krånglig process. Vi ville ha en vacker och stämningsfull lokal med bra 
akustik, som inte kostade för mycket och som var ledig just den helgen som vi hade planerat att spela, där alla 
medverkande var lediga. Vi kontaktade otaliga teatrar och konsertlokaler och besökte många av dem för att testa 
akustiken innan vi fastnade för EricEricsonhallen. Det var en avkristnad kyrkolokal, så vi fick kyrkoakustik men 
slapp förhålla oss till en religiös kontext. Dessutom fick vi där möjlighet att hyra lokalen till en procentsats av 
biljettintäkterna. Vi behövde alltså inte ligga ute med 8-10.000 kr, vilket var fallet med de flesta andra lokaler vi 
hittat. Den enda haken var att kyrkan höll på att renoveras och inte skulle vara klar förrän några dagar innan vår 
premiär! Vi fick alltså ha is i magen och hoppas på det bästa. Reptiden i lokalen blev minimal och akustiken var 
inte direkt lättarbetad, men rummet var oerhört stämningsfullt och passade perfekt med föreställningen, så vi var 
jättenöjda. 
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Personliga reflektioner 
 
Catalina: Under mina studieår på musikhögskolan har jag saknat andra konstformer och att jobba mer med 
scenkonst. Tack vare att jag under mitt andra år på kandidatutbildningen fick vara med i Vadstena-akademins 
operauppsättning I Natt I Natt så upptäckte jag operan och vilka möjligheter det finns i denna konstform. 
 
Min dröm var att göra någon slags föreställning som masterprojekt men trodde inte att det skulle vara möjligt då 
jag kände mig ensam om idén. Då började Christina på utbildningen och vi fann varandra och varandras 
drömmar. 
 
För mig har resan varit oerhört lärorik och gett mycket inspiration till mitt solospel. Jag var då ganska trött på 
den vanliga konsertformen och ville få den klassiska musiken att vara en viktig byggsten i något scenkonstverk. 
Som orkestermusiker i en opera kommer man oftast in sist i repetitionsarbetet, när sångarna redan repeterat flera 
veckor och är helt insatta i föreställningen. Att ha fått vara med och forma en föreställning från början, vara 
konstnärlig ledare för stråkkvartetten och driva mina musikaliska idéer fullt ut, har varit helt underbart. När jag 
sedan under sommaren 2010 var konsertmästare i Vadstena-Akademiens operauppsättning Star-cross´d lovers så 
hade jag oerhört stor nytta av arbetet med Lovisa Ulrika. 
 
Jag ser mycket fram emot framtiden med Operabyrån och våra kommande produktioner. 
 
 
Christina:  
Jag kom från en lång grundutbildning i klassisk sång i Köpenhamn, där jag redan hade skrivit två långa uppsatser 
som knappt en människa läste efteråt. Jag visste att jag ville göra något annat som masterarbete denna gång, 
något som jag verkligen kunde ha nytta av efter utbildningen. Tidigare hade jag erfarenhet av att vara 
medproducent i föreställningen ”Musik från Blomsterkungens tid” (om Carl von Linné) som jag turnérade med 
på ett 20-tal platser runt om i Sverige 2007. Jag hade också en kurs i Music Management i bakfickan (ekonomi, 
marknadsföring, juridik mm…) och var sugen på att använda mina kunskaper och erfarenheter i ett nytt projekt. 
Något som var helgjutet och genomtänkt, som kunde beröra på riktigt, kanske locka till sig en helt ny publik, och 
där jag fick utmana mig vokalt och sceniskt. Så mötte jag Catalina, och det visade sig att vi tänkte och drömde 
om samma saker. Det var superinspirerande och vi hade så många intressanta samtal om vad vi vill med 
musiken, vad som egentligen känns viktigt och hur man ska bära sig åt för att komma dit.  
 
Vi började tidigt ses och spåna idéer, och jag var väl medveten om att detta var ett unikt tillfälle. Aldrig förr eller 
senare i livet skulle jag kunna ägna så mycket tid åt ett projekt som är ofinansierat. Det är bara under en 
utbildning det går att göra så.  
 
En del av processen var att vi gick på konserter och föreställningar och diskuterade efteråt vad vi tyckte om och 
vad vi saknade. För mig blev det t ex en aha-upplevelse att gå på en traditionell, historisk version av en 
Mozartopera. Orkestern och sångarna var superduktiga, kostymerna och scenografin förtjusande och den 
historiska regin och koreografin oerhört passande och vacker. Ändå blev jag inte berörd, och jag kom på varför: 
Föreställningen hade ingenting med mitt liv att göra. Handlingen i operan var meningslös och full av unkna 
könsroller och klyschor som förmodligen fungerade i sin kontext på 1700-talet, men verkligen inte idag! Där och 
då blev det tydligt för mig: Jag vill göra något nytt av den musik som jag älskar så mycket! Något som talar till 
människor idag! Det är min drivkraft också idag. 
 
Jag lärde mig oerhört mycket av projektet och är glad och stolt över resultatet och att föreställningen faktiskt 
lever vidare. Jag är också tacksam över att ha lärt känna Catalina och fått ett så unikt och fint samarbete där vi 
peppar och inspirerar varandra, där vi kan lita på att båda jobbar åt samma håll och där vi kompletterar varandras 
brister och kompetenser. 
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Vad har vi fått med oss? 
 
•En ökad kunskap om den svenska 1700-talsmusiken 
  
•Ovärderliga kunskaper om allt från producentskap och marknadsföring till företagande och ekonomi. 
 
•Ett stort nätverk, både av alla kreativa människor som arbetat med oss, men också konsertarrangörer, 
journalister, m fl… 
 
•En arbetsmetod som fungerar mellan oss två (Catalina och Christina), där vi inspirerar, peppar och lär av 
varandra. Det samarbetet kommer att fortsätta i många år framöver.  
 
•Ett varumärke (Operabyrån) och en produkt (Lovisa Ulrika) som vi är väldigt stolta över och som kommer att 
leva vidare i många år. Genom detta har vi förmånen att kunna ge våra kollegor jobb. Vi har också ett forum för 
att skapa nya föreställningar där vi får utlopp för vår kreativitet.  
 
•Operabyråns hela verksamhet har mycket att tacka den första fasen i arbetet med Lovisa Ulrika där vi lärde 
känna varandra och varandras konstnärliga smak. Ju mer trygga vi blev med varandra ju mer vågade vi också 
kommentera varandras idéer. Tack vare den där första tiden har vi idag en stabil plattform att jobba vidare från.  
 
•Framförallt insikten om att allt är möjligt! Om man har en vision och arbetar hårt och målmedvetet så kan man 
genomföra vad som helst.  
 
 
 
 
Bilder ur föreställningen (foto: Johan Westin, Confidencen 2011) 
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Vad hände sedan? 
 
Redan från första början var vår ambition att föreställningen skulle leva vidare efter premiären, och vi fortsatte 
att lägga ner många timmar i veckan på marknadsföring och försäljning. Sommaren 2010 ansökte vi och fick en 
kontorsplats på Transit Kulturinkubator där vi får stanna i två år. Förutom en gratis, fysisk arbetsplats ger det oss 
ett kontaktnät med massor av andra unga kulturentreprenörer, allt från designers, konstnärer, dansare till filmare, 
som alla brottas med samma sorts utmaningar. Vi får del av kurser i ekonomi, skrivande och hemsidebygge, 
samt individuell coaching. Våren 2011 tog vi steget och bildade en idéell förening, Operabyrån, och skapade vår 
egen hemsida. 
 
Den största utmaningen idag är att vara försäljare. Konkurrensen är mördande och kulturbranschen lider av 
bristande ekonomi. Dessutom är marknaden dumpad för att musiker generellt accepterar så låga gager. Det tar 
emot att ringa arrangörer och sälja sin egen produkt och det är väldigt svårt att få bra betalt, men när man lyckas 
med en bokning är det värt allt arbete. Om vi fick önska skulle det ingå obligatoriska och omfattande kurser på 
alla musikerprogram på KMH där man fick lära sig försäljning, PR och eget företagande och där man pratade 
öppet om gager och riktlinjer för rimliga arvoden. 
 
Nu, ett drygt år efter premiären kan vi konstatera att Lovisa Ulrika verkligen levt vidare på många sätt. Den har 
spelats flera gånger på Confidencen (som Lovisa Ulrika ju själv lät bygga), Svartsjö slott (där hon dog) och 
Musik vid Siljan. Efter ett antal auditions finns den med i Utbudskataloger för Musik i Väst, Länsmusiken i 
Kalmar och Stockholm och har skolföreställningar inbokade i både Nacka, Kalmar, Partille och Marks kommun. 
Flera gånger har föreställningen nämnts i Sveriges Radio P2, och den har genererat artiklar och recensioner i 
SvD, Dalademokraten, Kyrkans Tidning, KistaMagasinet och Tidsskriften Tidig Musik. Dessutom har vi arbetat 
fram ett skolmaterial, som används i samband med skolföreställningarna. 
 
Parallellt med ”Lovisa Ulrika” producerar vi en ny föreställning, denna gång med barockdans och italiensk 
1600-talsmusik. Just nu är vi i full gång med att söka medel för detta och har redan fått vårt första stöd beviljat 
från Helge Ax:son Johnsson.  
 
Vår vision med Operabyrån är att skapa och sprida otraditionella barockföreställningar där tidig musik möter 
nutida texter, modern kostym och aktuella samhällsfrågor. Vi vill även i fortsatta produktioner att alla på scenen 
ska vara lika delaktiga och strävar därför efter att musikerna ska spela utantill och vara rörliga på scen. Ett av 
våra mål är att nå nya publikgrupper och bryta mot normer och traditioner. Därför vill vi ständigt utveckla och 
utmana oss själva i våra produktioner. 
 
 
Tack till... 
 
Våra handledare: 
Susanne Jaresand, för ditt mentorskap och fantastiska koreografi! 
Clas Pehrsson, för ditt mentorskap och allt stöd och uppmuntran! 
 
Alla medverkande på och bakom scenen, Johannes Jacobsson, Andrea Ravandoni, Magnus Malmros, Rami 
Jansson, Bente Rolandsdotter, Hanna Holm och Sigrid Herrault. Vi är otroligt glada och tacksamma över att alla 
inblandade velat vara med på vårt masterprojekt. Tack för allt jobb ni har lagt ner och för all inspiration ni ger 
oss och har gett oss på vägen! 
 
Ann Wallström, Christina Högman och Lena-Susanne Norin, ni underbara lärare på Collegium Musicum, för 
vägledning i projektet på olika sätt. 
 
Kersti Larsson och Peder Hofman på Starthus, Sven-Erik Eriksson, Johannes Johansson och Åsa Bergkvist-Håål 
på KMH, för er hjälp, inspiration och alla goda råd. 
 
Jonas Lindström för skitsnygg layout. 
 
Johan Westin, Elisabeth Öhman, Wilhelm Jaresand och Aino Ravandoni för läckra foton. 
 
Alla ni som sålt biljetter, roddat och på andra sätt stöttat oss på vägen till föreställningen! 
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Bilagor 
 
1. DVD med hela föreställningen samt kort presentationsfilm 
2. Manus  
3. Noter 
4. Program och flyers 
5. Pressklipp (Kyrkans tidning, Svd, Dalademokraten, KistaMagasinet, Tidsskriften Tidig Musik) 
och urklipp från Sveriges Radios hemsida (Mitt i musiken, Önska i P2) 
6. Exempel på brev och ansökningar som skrivits under processen 
7. Skolmaterial 
8. Inspirationsbilder 
 
Länk till operabyråns hemsida: www.operabyran.se 
 
 
 
 
Sagt om föreställningen Lovisa Ulrika 
 
”Med stormsteg intar drottning Lovisa Ulrika Skeppsholmskyrkan” 
”ljuvlig sopran” 
”betvingande scennärvaro” 
”härliga tolkningar av 1700-talsmusiken” 
”Sammantaget dras man in i föreställningen med stor kraft, imponerad av de säkra dramatiska, koreografiska 
och inte minst musikaliska greppen.” 
Kaj Engelhart  
Kyrkans tidning 
 
 
”Lovisa Ulrika lyckas verkligen med att skapa något nytt från gammal musik. Föreställningen smälter samman 
barockmusik, dans, dikt, och drama till en gripande och effektfull helhet som dessutom berättar om en intressant 
bit svensk historia. Musicerandet är fantastiskt, men ännu mer imponerande är att det sker samtidigt som 
musikerna utför koreografi, och fyller en dramatisk roll i handlingen. Bravi!” 
Staffan Liljas 
Ordförande i Föreningen för Tidig Musik 
 
 
"Att få medverka i en konstnärlig process där sång, språk, stråkar och dans möts är en ynnest. Allt strålar 
samman till ett gemensamt måleri av känslor och tankar i en stor dramatik."  
Susanne Jaresand  
koreograf 
professor i rytmik vid Kungl. Musikhögskolan (KMA) 
 
 
”Detta forskningsprojekt inom masterutbildningen framstår som ett av de mest fullgångna konstnärliga 
examensarbeten jag tagit del av. Föreställningen är lysande och mycket gripande. Den utgör även ett praktfullt 
exempel på kraften i uppförandepraxis som verktyg i arbetet med konstnärlig forskning.” 
Clas Pehrsson 
professor emeritus vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) 
ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) 


