




Ni underbara publik!
Vi minns en tid då somrarna var tillfälle för mjuk 
semestervila i solbadande stränder. De senaste åren har 
vi i Kammaropera Syd dock bytt semester mot hårt arbete 
fönsterlösa replokaler och vi har aldrig varit lyckligare! 
För glädjen att få möta er, ni underbara publik, 
är ovärderlig.

När vi nu låter ridån gå upp för vår fjärde sommarproduk-
tion vaknar vi mitt i den musikaliska dröm vi närt sedan 
den allra första sommaren vi var på Ystad; att göra en 
fullständigt gränslös, hejdundrande och högtflygande 
Läderlapp.

För Kammaropera Syd fortsätter vara en plats där lusten 
och glädjen till opera och operett villkorslöst står i fokus, 
oavsett om man är bakom, under, framför eller på scen.   
Och det är ni, ni älskade publik, som möjliggör allt detta, 
genom att ni fortsätter fylla vår salong år efter år.
Så länge ni gör det, lovar vi att fortsätta ge er opera och     
operett i samklang med vår samtid, fylld av skönsång, 
mening och skratt.

Så, ni underbara publik, välkomna!

Rickard SöderbergJonas SamuelssonLaine Quist
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HANDLING LÄDERLAPPEN

AKT 1
Läderlappen berättar om ett knaperadligt gift par, Rosalinda och 
Gabriel von Eisenstein. Två självupptagna och bortskämda per-
soner som genom sin makt och status begår övertramp kors och 
tvärs. Deras personal är fast i en tystnadskultur och både utsätts 
för och tvingas spela med i deras beteende.
Falke, en bekant till paret, anländer på morgonen till huset. 
Han är där för att ge igen för att Eisenstein vid ett tidigare till-
fälle låtit Falke bli förnedrad utklädd till en fladdermus. Planen är 
att få paret Eisenstein att utan den andres kännedom närvara vid 
en stor maskeradfest. Väl på plats ska Eisenstein bli förnedrad, 
likt en fladdermus. 
Till sin hjälp har han Alfhild, en skicklig bedragare som klätts ut 
till man ”Alfred” eftersom det sägs att Rosalinda har en svaghet 
för håriga män. Att få iväg paret till festen visar sig dock bli bety-
dligt svårare att genomföra än Falke kunnat ana.

AKT 2 
Akt två utspelar sig under kvällen och natten i en vacker 
park där maskeradgästerna socialiserar med adel och 
kungligheter. Falke anländer med Eisenstein och det drö-
jer inte länge förrän Rosalinda också dyker upp på festen. 
Det de inte vet om är att parets spåkärring Ulrica också är 
där, med hela personalstyrkan. Innan morgonsolen reser 
sig över Ystad kommer Falkes hämnd ha fått betydligt 
större konsekvenser än vad någon kunnat förutspå.



REGISSÖREN HAR ORDET

I oktober förra året fick jag förfrågan om att för Kammaropera Syd 
regissera operetten LÄDERLAPPEN. 
Rickard Söderberg hade en mycket spännande idé om att förflytta 
handlingen till Ystad under 1700-talets senare hälft och inkor-
porera #metoo, upproret som just då likt ett frö börjat sprida sig 
över världen. Det var en tolkning av materialet som både kändes 
intressant och helt rätt i tiden så jag tackade omedelbart ja.
För mig handlar #metoo om makt, där allt från förminskande och 
trakasserande uttalanden till direkta fysiska övergrepp är medel 
för att utöva denna makt. Hur skulle vi lyckas få in det i operetten 
Läderlappen? Dessutom ville jag ge fladdermusen en central plats 
i berättandet. Frågan var bara hur? 
För de flesta är fladdermöss förknippat med mörker och obehag. 
När jag började läsa på om fladdermusens symbolik fann jag dock 
följande: 
”Fladdermusen är där för att hjälpa dig göra dig av med gamla 
vanor och tidigare livsmönster, för att möta ett nytt levnadssätt.”
Detta är ju precis vad metoo-rörelsen handlar om! 
Från denna stund stod det klart för mig att i vår föreställning skulle 
fladdermusen vara ständigt närvarande, redo att leda oss mot en 
ljusare framtid.
     
     Niklas Riesbeck,
      Regissör 



HYGIEN PÅ 1700-TALET 

 
       

 

...man dolde dem bakom ännu mer smink.

För 1700-talet är en smut-
sig, nersketen och svavel-
stinkande historia.
I sin iver att inte blandas 
ihop med de brunbrända 
bönderna, som tillbringade  
dagarna på de soliga 
åkrarna, var adeln mån  
om att bevara sin pärlemor-
vita hy. Detta gjorde man 
med tjocka lager av bly och 

arsenik som smetades in i ansikte, hals och dekoltage.
Det giftiga sminket  fick sedan sitta kvar så länge det 
höll, oftast i veckor eller månader.
Ögoninflammation, tandlossning och andingssvårigheter 
kopplades inte alls ihop med sminket, och för de sto-
ra såren i huden som uppstod hade man en utmärkt 
lösning...

Det är lätt att tro att 1700-talet såg ut som på tavlorna 
från samma tid. Men de där porträtten är rena rama 
Science Fiction som får dagens fotoshop att framstå
som en fis i rymden.



Man borstade aldrig tänderna, men vid utvalda tillfällen 
kunde man torka av tänderna (de man hade kvar) med ett 
litet tygstycke. Tvätta sej gjorde man möjligen någon gång 
om året, och då var det med en torr trasa, där man borstade 
av den värsta skiten. Självaste Solkungen på Versailles lär ha 
tvättat sej 3 gånger i hela sitt liv.

Att använda vatten på kroppen var otänkbart, då man var 
rädd att det skulle tränga in under huden och luckra upp 
kroppen så att den ruttnade. Kläderna var så ömtåliga så 
de tvättade man aldrig, och lösningen på åratal av ingrodd 
svett, piss och skit som ångade från de varma kropparna var 
enkel; parfym!

Allt smordes in med parfymerad pomada gjord av olja, 
märg, späck eller grädde. Kropp, hår, kläder, husdjur, mö-
bler,  ja, allt fick ett rejält lager pomada. Färskvarorna den 
gjordes av härsknade förvisso fort, och det hade man också 
en lösning på; ännu mera parfym! 

När människor samlades i kvava salar för att dansa, klädda i 
tiotals lager med tyger då svettades alla ymnigt. 
Stanken för en nutidsmänniska skulle nog varit i det när-
maste outhärdlig. Men för 1700-taletsmänniskor var den en 
del av livet.



NIKLAS RIESBECK Regi
Niklas Riesbeck är skådespelare, sångare och regissör. Efter examen vid 
Teaterhögskolan i Malmö 1999 har han arbetat med teater, musikteater, 
film&tv, egna föreställningar och konserter. Läs mer på: www.showmore.se

MELKER SÖRENSEN Koreografi och regiassistent 
MeMelker är utbildad musikalartist och har varit verksam runtom i Europa. 
Under de senaste åren har han gjort koreografi till flera musikaler på 
Bruksspelet i Klippan. På Malmö Opera har han varit assisterande koreo-
graf för bl a My Fair Lady och själv koreograferat Madame Butterfly och 
Nyårsfest. Tidigare i år gjorde Melker koreografin till den uppmärksam-
made East Side Stories för Helsingborgs Stadsteater.

JONAS SAMUELSSON Dirigent 
Jonas Samuelsson har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och Guild-
hall i London och därefter arbetat både som frilansande sångare i hela 
Europa. Idag är han anställd vid Malmö Opera. Vid sidan om sångern har 
Jonas blivit en allt mer eftertraktad dirigent som gästat flera orkestrar i 
Sverige, och det är 4e året som Jonas dirigerar Kammaropera Syds före-
ställningar på Ystads Teater.

KAMMAROPERA SYD är en fri operagrupp som bildades 2011 av pro-
fessionella sångare och musiker i Skåne, många verksamma vid Malmö 
Opera. KOS har tidigare gjort rosade uppsättningar av bland annat Cosi 
fan Tutte av Mozart och Alcina av Händel. 
Sedan 2015 har Kammaropera Syd Ystads Teater som sin hemmascen för 
de årliga föreställningarna av operett och opera.

SARA ANDERSSON Ljusdesign
Frilansande ljusdesigner och ljudtekniker. Utbildad vid Malmö Högskola 
och studerat för Michael Ramsaur. Tidigare projekt inkluderar bl.a Rikstea-
tern, Grammisgalan, Eurovision Song Contest, Malmö Opera och KOS. 
Idag hittar man Sara någonstans mellan Vellinge Kulturskola och Köpen-
hamns livescener.

ANN WALTON Kostymdesign
Ann Walton är utbildad som textil och bildlärare i England och textil-
konsthantverkare i Sverige. Hon har också studerat konsthistoria och har 
ett stort intresse för historisk kostym. Ann har varit kostymör för Höörs 
Sommaropera sedan 2003 och för Kammaropera Syd sedan 2013.

FREJA TÄCK Mask och peruk
Freja gör peruk- och maskdesign. Vanligtvis jobbar hon som maskör på 
Malmö Opera, men är i sommar i Ystad och tar hand om över 30 peruker. 
Freja sminkar även alla artister så de blir så ”Läderlappiga” som möjligt.

AYLA JERNSÖ Kostym
Efter aEfter att ha utbildat sig i Göteborg på tillskärarakademin samt varit lärling 
på den Kongelige i Köpenhamn så frilansar Ayla som kostymmästare. Hon 
arbetar främst i Göteborg men detta blir andra gången hon är med i kam-
maropera syds produktioner. Till hösten påbörjar hon sitt sjunde år av tex-
tilutbildning, med modistinriktning!

NILS-PETTER ANKARBLOM Arrangör
Nils-Petter är arrangör, kompositör och dirigent med Skandinavien och 
USA som sina främsta arbetsfält. Han har skrivit låtar till Sveriges artistelit 
och arrangerat för alla större orkestrar. Nils-Petter är också Sveriges 
förste, och hitills ende, dirigent/arrangör på Broadway i New York.

MOLLY ZIMMERMAN-FEELEY Konstnär
MoMolly föddes i Greensboro, NC i USA, men flyttade till Sverige och har 
där avslutat sina konststudier vid SARA, Swedish Academy of Realist Art. 
Till föreställningen har hon bl.a. målat porträtt och flera kulissdelar.

SARA, Swedish Academy for Realist Art
SARA, är en konstskola i Simrishamn som bedriver en tSARA, är en konstskola i Simrishamn som bedriver en treårig utbildning i 
realistisk teckning och målning. Det är en av de få skolorna i Europa idag 
som också arbetar med det unika hantverket att göra teaterkulisser, och 
de har ett samarbete med Kammaropera Syd. SARA visar under årets fö-
reställning prov på sitt fantastiska artisteri genom flera handmålade por-
trätt och kulissdelar, och målsättningen är att tillsammans ta fram ett helt 
nytt handmålat kulisset till Ystads historiska teatermaskineri.
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RICKARD SÖDERBERG Gabriel von Eisenstein 
Rickard är en av Sveriges mest välkända operasångare som varvar 
framträdanden på de stora scenerna och konserthusen med TV 
och Radio. Han har också gjort sig känd för sina frispråkiga texter 
och som opinionsbildare för ett lite mer kärleksfullt samhälle. 
Rickard är programledare för det populära Operahuset i P2.

LAINE QUIST Rosalinda 
Laine är från Eslöv som jobbar både som korist och solist vid 
Malmö Opera. Hon är utbildad sångpedagog och sångsolist vid 
Musikhögskolan i Malmö. Laine är också en del av det konstnärli-
ga team som leder Kammaropera Syd och Opera i Ystad.

ELINOR FRYKLUND Adele, husfru 
Elinor är utbildad vid musikhögskolan i Malmö och operahög-
skolan i Köpenhamn där hon debuterade som Zerlina i Don Gio-
vanni. Hon är också aktiv som konsert- och operasångerska samt 
arbetar som sångpedagog.

KATARINA LUNDGREN-HUGG Ulrika, spåkvinna 
Katarina arbetar som skådespelerska på Malmö stadsteater där 
hon har gjort ca 70 pjäser genom åren bl.a. Ett drömspel, Evigt 
ung, Macbeth, Ingvar en musikalisk möbelsaga och hel del 
radioteater och tv. Det är första gången hon är med i en oper-
ett. Katarina kommer i höst att spela ”Monicas vals” om Monica 
Zetterlund på Hipp.

KAROLINA ANDERSSON Ida, åderlåtare och kvackare 
Karolina gick ut Högskolan för scen och musik i Göteborg 2007. 
Hon har varit anställd vid Komische Oper i Berlin och gjort flera 
stora roller på operahus i Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike 
och Kina. Karolina är flitigt engagerad som solist i oratorie- och 
konsertsammanhang.

SUSANNA STERN Gudlög, pottömmerska
Susanna är utbildad vid Musikhögskolan i Örebro och Operahög-
skolan i Stockholm. Under studietiden gjorde bland annat Amor 
i Orpheus på Den Norske Opera och Zerlina i Don Giovanni 
på Drottningholm som sändes i SVT. På Kungliga Operan har 
hon bl.a. sjungit Nattens drottning i Trollflöjten och Grevinnan i 
Figaros bröllop. På Malmö Opera har hon bl a gjort Constance 
i Karmelitsystrarna och senast sjöng hon Helma i Hans Gefors 
opera Parken.



CARL ACKERFELDT Pulvret, hovpudrare
Carl är en av Sveriges mest anlitade barytons och har kunnat ses 
många gånger på Malmö Opera, bl.a. som Papageno, och senast 
som Wolf i operan Parken. Härnäst väntar rollen som Kung Ring 
i Frithioffs Saga på Göteborgsoperan. Senast han gästade Ystad 
Teater var i 2017, som solist på Trettondagskonserten.

LOTTE OHLANDER Alfred/Alfhild, sol-och-vårare 
Lotte är frilansande sångerska med både opera och musikal på 
sin repertoar. Hon har sjungit Dorabella i Cosi fan tutte och Abbe-
dissan i Syster Angelica. 2015 gjorde hon prins Orlofsky i Läder-
lappen på Ystad teater och påföljande år rollen som 
Sylviane i Glada änkan. Under hösten 2017 kunde man se 
henne flyga i taket som Fruma Sarah i Spelman på taket.

JAKOB HÖGSTRÖM Falke, doktor och adelsman
Jakob har sedan debuten som Papageno i Mozarts Trollflöjten 
2002 på Drottningholms Slottsteater varit flitigt engagerad på 
operascener och konsertestrader både i och utanför 
Sverige. Jakob har med sina många engagemang på Malmö 
Opera tidigare bekantat sig med skånepubliken och gör nu sin 
debut på Ystads Teater. 

JOHN LÖFGREN Blind, advokat 
John är utbildad sångare och cellist vid musikhögskolorna i 
Malmö, Göteborg och Manchester. 
Vid sidan av sin fasta anställning som cellist i Malmö opera-
orkester frilansar han som sångare, bla i Malmö operakör och den 
nystartade Arte Vokalensemble. John är medlem i Kammaropera 
Syd sedan 2013 och har bla sjungit Bradamante i Händels Alcina 
och Cascada i Glada änkan.

ANTON LJUNGQVIST Frank, fängelsedirektör
Anton från Göteborg har studerat vid Operahögskolan i Stock-
holm. Säsongen 2016-17 sågs han bland annat på Göteborgs-
operan som Horatius och Doktor Grenvil i La traviata. Han hade 
även äran att få sjunga på den tv-sända trettondags-
konserten i Berwaldhallen med Sveriges radios symfoniorkester. 
Anton har erhållet ett flertal stipendier, bland annat Från kungliga 
musikaliska akademien och Lasse Lönndahl.
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Sture Ollonberg, häradshövd-
ning
Kalle Leander
 
Johan Christopher Toll, filolog
Kjell Johansson
 
Hans Ramel (Bygge-Hans)
Daniel Svenson
 
Carl Fredrik Scheffer af Trolle-
holm
Philip Hartman
 
Axel von Fersen
Per Fernesten
 
Stina Piper
Lisa Löfqvist
 
Maria Wilhemina von Neipperg
Annie Fredriksson
 
Cajsa Warg

JAKOB LINDAHL Konprins Gustav
Jakob från Småland studerar just nu på musikalprogrammet på 
Balettakademien i Göteborg. Det är hans tredje gång som en-
semblemedlem i Kammaropera Syds sommarproduktioner, där 
han varit dansare, hotellpiccolo och i år Kronprins.

MARIA STREIJFFERT Drottning Lovisa Ulrika av Preussen
Maria har under sin opera- och konsertkarriär framträtt på op-
erahusen i Sverige, och internationellt i bland annat Berlin och 
Paris. På Malmö Opera senast som “la Cieca” i La Gioconda och 
Mormor, Blomstergumma och Rövarkärring i Snödrottningen, 
som repriseras kommande säsong. 

JOHAN TÖTTERSTRÖM Adolf Fredrik Munch, hovstallmästare
Johan är en mångsidig frilansande sångare som fick sin hvudsak-
liga utbildning vid Guildhall School of Music & Drama i London. 
I Sverige har Johan framträtt flitigt vid Malmö Opera; som solist 
såväl som korist i en rad olika produktioner. I Ystad har Johan 
tidigare sjungit rollerna Pritschitsch och Magnus De La Gardie i 
operetterna Glada Änkan samt Teaterhotellet.

ANDREAS PAULSSON Charles Geneviève Louis Auguste 
       André Timothée d’Éon de Beaumont 
Andreas är vanligtvis fotograf till yrket och glad återkommande 
ensemblemedlem i sommaroperetterna. Hans roll är både på 
scen sjungandes, och framför och bakom scen med marknads-
föring med foto och film.

KALLE LEANDER Ture Ollonberg, häradshövdning 
Kalle är utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och Musikhög-
skolan i Malmö och har gjort roller på merparten av Sveriges 
operascener. Han har också gjort roller som skådespelare, skrivit 
manus och framträtt konsertant med flera av Sveriges ledande 
orkestrar.

KJELL JOHANSSON Johan Christopher Toll, filolog
Kjell är utbildad folkskollärare, reseledare och språklärare. Han 
har skådespelat vid Lunds Nya Studentteater. Har sen 1994 ar-
betat som korist och administratör vid Malmö Opera.



DANIEL SVENSON Hans Ramel (Bygge-Hans)
Daniel har en utbildning från Operahögskolan i Stockholm. Han 
har bl a sjungit Eisenstein i Läderlappen, Rossillon i Glada Änkan, 
Ruggero i La Rondine, och medverkat som ensemblesångare 
och cover på Piangi i Phantom of the opera på Cirkus spelåret 
2016/17. Han har också jobbat med roller som Alfredo i La Travia-
ta, Lensky i Eugene Onegin och Werther.

SUSANNE RESMARK Hovsångerska Elisabeth Olin
Susanne har sjungit på The Metropolitan, La Scala, i Tokyo och 
många fler och nu på Ystad Teater för tredje gången. Prisnomine-
rad flertalet gånger, till bland annat Grammy Award. Denna skån-
ska gräbba från Bjäre har belönats med Singer of the year, Birgit 
Nilsson Stipendium och är Riddare av Dannebrogorden.

PER FERNESTEN Axel von Fersen
Per är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och är sedan 2001 
anställd i Malmö Operakör. Han har också haft flera solistuppdrag 
på operan, senast i Spelman på Taket och Rigoletto.

LISA LÖFQVIST Stina Piper
Lisa är utbildad i Berlin på Hochschule der Künste. Hon fortsatte 
att arbeta i Berlin efter sin examen och vann här första pris i den 
prestigefyllda Lotte Lenya-tävlingen. Sedan 2005 är hon åter i 
Sverige och har främst setts på Malmö Opera där hon gjort roller 
som Anemotis i Prinsessan av Cypern, Louise i Pariserliv, Tisbe 
i Askungen. Senast sågs hon i Spelman på taket på Malmö Opera.
 
ANNIE FREDRIKSSON Maria Wilhemina von Neipperg
Annie är utbildad vid the Royal College of Music i London. Hon 
har tidigare framfört bland annat Cherubino ur Le Nozze di Figaro 
av Mozart på Glyndebourne & Norrlandsoperan och Annio ur La 
Clemenza di Tito av Mozart på Teatro Manolo på Malta. I höst ska 
Annie sjunga rollen som Sesto i Giulio Cesare av Händel i Poznan, 
Polen, samt rollen Rövarflickan i Snödrottningen av B. Staern på 
Malmö Opera.

LINE JUUL ANDERSEN Cajsa Warg
Line är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
och Musikhögskolan i Malmö. Hon har uppträtt på Malmö Opera, 
där hon har sjungit Rövarflickan i Snödrottningen, Suzuki i turné-
operan Butterfly och senast Helen i Hans Gefors Parken.



FREDRIK ANDERSSON VAN KEESBECK Carl von Linné
Fredrik är jurist och körsångare som medverkat i olika sommarpro-
duktioner på Ystads teater sedan 2012, bl.a. i Cavalleria Rusticana, 
Läderlappen och Glada änkan. Han har även varit statist i Malmö 
operas uppsättningar av Les Miserables, Madama Butterfly och 
Luisa Miller.

PHILIP HARTMAN Carl Fredrik Scheffer af Trolleholm
Philip är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och arbetar som 
musiklärare, sångsolist och sångpedagog. Philip är också en om-
tyckt viskompositör som för närvarande studerar vid Vadstena Sång- 
och Pianoakademi.

ANTON ENGSTRÖM dansare
Anton är en 24 år gammal ystadspåg, utbildad vid Balett-
akademiens musikallinje i Göteborg. Efter examen blev första 
jobbet som LouLou i Kammaropera Syds “Glada Änkan”, Därefter 
Angel i RENT, Pinocchio i Shrek på Nöjesteatern, och nu i höst som 
en av änglarna i Kinky Boots på stadsteatern i Helsingfors

ISABEL FERNANDEZ dansare  
Isabels har dansat i hela livet. Läderlappen blir hennes första steg 
inom den professionella branschen. Hon har precis tagit student-
en från Lunds dans- och musikalgymnasium och efter sommaren 
fortsätter hon dansa i Skottland.

FELICIA DAXBERG dansare
Felicia blev som sjuttonåring antagen till dansagenturen Blac Opal 
Talent Agency, och är idag på väg in i ett professionellt dansliv, bl.a. 
med rollen i Läderlappen.

MATHIAS BOERYD dansare
Mathias är nitton och är nyligen färdigutbildad från Lunds dans- och 
musikalgymnasiums musikalutbildning. Han har länge arbetat på 
scen i olika konstformer, så teater och dans har därav alltid varit en 
del av hans liv. Till hösten fortsätter han på base23:s Musikalutbild-
ning, SMU i Stockholm.



HÄXORNA

På mitten av 1700-talet har de värsta häxprocesserna klingat ut till 
förmån för upplysningen, men det var först 1779 som dödsstraffet 
för trolldom och satanspakt avskaffades. 

1796 dömdes två smeder i Västmanland som skyldiga för att ha 
slutit en pakt med djävulen, och så sent som 1858 utbröt en häx-
hysteri i Mockfjärd. När man förstår hur starka föreställningarna om 
häxor var i människor, förstår man varför Ulrica i vår föreställning 
hela tiden tvingas balansera på en skör tråd mellan att vara kvar 
som den inofficiella matriarken och samtidigt slåss mot sitt eget 
största hot; den oundvikliga upplysningen.

De som anklagades för häxeri var ofta bara hjälpsamma kvinnor 
som var kunniga i läkekonst och bistod lindring vid enklare sjuk-
domar eller bistod kvinnor med abort. Ändå var det många tiotals 
tusen personer som avrättades under den kristna häxjakten. 

OperettSingalong! Sjung 
och bli 
glad!
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www.operettsingalong.com
Får du också lust att sjunga operett?

 Kom till Ystad i oktober!



JENNIE SVENSSON Flöjt
Jennie Svensson studerade vid Musikhögskolan i Malmö och har därefter 
frilansat i bl.a. Malmö Operaorkester, Malmö symfoniorkester, Copenhagen 
Philharmonic och Det Kongelige Kapel.

HANNA REMLE Oboe
Hanna Remle har studerat vid Lunnevads foHanna Remle har studerat vid Lunnevads folkhögskola, Musikhögskolan i 
Malmö samt genomfört värnplikt vid Arméns Musikkår. Hanna frilansar som 
oboist och har bl.a. medverkat vid många konserter och turnéer tillsam-
mans med Rickard Söderberg.

HENRIK HALÉN Horn
Henrik Halén är utbildad brasspedagog från Framnäs Piteå, och soliststu-
dier vid Kungliga Musikhögskolan Stockholm. Idag är han solohornist i 
Malmö Symfoniorkester, samt lärare vid Musikhögskolan i Malmö och 
Malmö Nya Latin. 

MICHAEL HALÉN Trumpet
Michael Halén är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
i København och på Musikhögskolan i Göteborg. Idag frilansar Michael och 
spelar regelbundet med ett tiotal professionella orkestrar i Sverige och 
Danmark.

MARIE ÅSTRÖM Harpa
Marie ÅstMarie Åström studerade harpa vid Musikhögskolan i Stockholm och Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. och är sedan 1991 
anställd som harpist i Malmö operaorkester. Marie har framträtt som solist 
med flera symfoniorkestrar och som solist och kammarmusiker i både radio 
och TV. Marie finns att lyssna till på ett flertal CD- skivor, på skivbolag som 
Danacord och Sony.

PATRIK RAAB Slagverk
Patrick Raab är pukist och slagverkaPatrick Raab är pukist och slagverkare i Malmö Symfoniorkester. Han har 
också arbetat som soloslagverkare i Det Kongelige Kapel och pukist i Con-
certo Copenhagen. Patrick har uruppfört flera verk med sin slagverksduo 
MalleusIncus, däribland Tobias Broströms dubbelkonsert Theatron.

MAGNUS GILLJAM Piano
Magnus Gilljam studerade piano på Musikhögskolan i Göteborg och sedan 
ackompanjemang och romansinterpretation på Guildhall School of Music 
and Drama i London. Magnus är numera verksam som frilanspianist, vocal 
coach och kapellmästare i London och internationellt.

ANDERS HJORTVALL Violin I, Konstertmästare
Anders HjortvaAnders Hjortvall antogs som femtonåring vid Göteborgs Musikhögskola 
och studerade sedan vid Escuela superior de música Reina Sofia i Madrid 
och Kungl. Musikhögskolan i Stockhom. Anders debuterade i Tjajkovkijs vi-
olinkonsert med Kungl. Filharmonikerna 2004 och har därefter arbetatsom 
konsertmästare i många av Sveriges symfoniorkestrar och för närvarande 
förste konsertmästare på Malmö Opera. Anders har bl.a. vunnit förstapris i 
Yamaha Music Foundations tävling och i Ljunggrenska tävlingen och är en 
av grundarna av grundarna till kammarorkestern LuKaS – Lunds KammarSolister.

JOHAN SOUSTROT Violin II
Johan Soustrot har studerat vid konservatoriet i Perpignan i Frankrike och 
spelar sedan 2014 första violin i Malmö Symfoniorkester.

ALLAN JONASSON Viola 
Allan Jonasson har studerat vid Musikhögskolan i Malmö för bland andra 
Wieska Szymczynska och Rafael Altino. Efter studierna vid Musikhögskolan 
har Allan frilansat i södra Sverige och i Köpenhamn i orkestrar som Det 
Kongelige Kapel, Malmö Symfoniorkester och Malmö Opera. Allan är en 
ofta anlitad kammarmusiker.

TOMAS LUNDSTRÖM Cello 
TTomas Lundström är har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och är sedan 2016 solocellist på Malmö Opera.

JACOB BARTILSON Kontrabas 
Jacob Bartilson är utbildad i Göteborg, Malmö och Berlin. Efter examen har 
han verkat som frilansmusiker i ett stort antal av Sveriges och Nordens or-
kestrar. Från 2010 Alternerande stämledare kontrabas vid Wermland opera. 
Från 2012 kontrabasist i The Royal Swedish Navy Band.

ALEXANDRU CHIRICA Fagott
Alexandru Chirica har studerat vid Universitatea de Arte i Rumänien och 
därefter spelat i flera av Europas stora orkesterar. I Skandinavien har han 
spelat i Danska Radions Symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester och 
Malmö Symfoniorkester. Idag sitter Alexandru som solofagotist på Malmö 
Opera.

JON LUNDBERG Klarinett
Jon LunJon Lundberg är utbildad klarinettist vid högskolorna i Köpenhamn och 
Malmö och arbetar som frilansande klarinettist, där han gästat flera av de 
större orkestrarna, såväl som Malmö Opera. Han undervisar också på kul-
turskolorna i Vellinge och Skurup, och detta är Jons tredje produktion med 
Kammaropera Syd.

JOHANN SOUSTROUT Violin II
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Johan Soustrot har studerat vid konservatoriet i Perpignan i Frankrike och 
spelar sedan 2014 första violin i Malmö Symfoniorkester.

ALLAN JONASSON Viola 
Allan Jonasson har studerat vid Musikhögskolan i Malmö för bland andra 
Wieska Szymczynska och Rafael Altino. Efter studierna vid Musikhögskolan 
har Allan frilansat i södra Sverige och i Köpenhamn i orkestrar som Det 
Kongelige Kapel, Malmö Symfoniorkester och Malmö Opera. Allan är en 
ofta anlitad kammarmusiker.

TOMAS LUNDSTRÖM Cello 
TTomas Lundström är har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och är sedan 2016 solocellist på Malmö Opera.

JACOB BARTILSON Kontrabas 
Jacob Bartilson är utbildad i Göteborg, Malmö och Berlin. Efter examen har 
han verkat som frilansmusiker i ett stort antal av Sveriges och Nordens or-
kestrar. Från 2010 Alternerande stämledare kontrabas vid Wermland opera. 
Från 2012 kontrabasist i The Royal Swedish Navy Band.

ALEXANDRU CHIRICA Fagott
Alexandru Chirica har studerat vid Universitatea de Arte i Rumänien och 
därefter spelat i flera av Europas stora orkesterar. I Skandinavien har han 
spelat i Danska Radions Symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester och 
Malmö Symfoniorkester. Idag sitter Alexandru som solofagotist på Malmö 
Opera.

JON LUNDBERG Klarinett
Jon LunJon Lundberg är utbildad klarinettist vid högskolorna i Köpenhamn och 
Malmö och arbetar som frilansande klarinettist, där han gästat flera av de 
större orkestrarna, såväl som Malmö Opera. Han undervisar också på kul-
turskolorna i Vellinge och Skurup, och detta är Jons tredje produktion med 
Kammaropera Syd.

 PATRICK RAAB Slagverk



KÄNDISAR FRÅN FÖRR

När Drottning Lovisa Ulrika och Kronprins Gustav kommer 
till Ystad så kommer societeten, och på residenset i Ystad 
möts några av 1700-talets mest omtalade personer.

Ture Ollonberg är häradshövding som flyttar från Inlands 
Torpe Härad i Bohuslän till Skåne. och dessutom ledamot av 
Göta Tingsrätt, som tidigt slutade arbeta för att istället leva 
gott på sin pension i silverdaler.

Maria Wilhelmina von Neipperg är en hovdam som har sina 
flesta kungliga kontakter i mellaneuropa och Maria Teresia 
av Österrike. Hennes något utsvävande älskogsliv fick henne 
dock att resa runt en del i Europa, och under vår föreställnin-
gen besöker hon den dekadenta maskeradbalen 
i Ystad.

Hans Ramel, mer känd som Bygge-Hans, är son till jordlotten 
Malte Ramel, även känd som Rike-Ramel. Med sina pengar 
och sitt intresse för att bygga slott ligger han bakom bland 
annat Maltesholm, Övedskokloster och Löberöd. Ramel var 
också en liberal herre som verkade i riksdagen för att männi-
skor skulle få utöva sin religion fritt, oavsett vilken religion de 
bekände sej till, en mycket radikal tanke för tiden. 

Cajsa Warg är husmam-
sellen som i 50-årsåldern 
skrev bästsäljaren Hjelpreda 
i Hushållningen för Unga 
Fruentimber. 

Boken översätts till måga 
språk och kommer ut i flera 
upplagor. Efter hennes 
bortgång fortsätter boken 
att uppdateras, bland annat 
med recept med 
nymoderniteten potatis.



Juristen och diplomaten med 
det välklingande namnet 
Charles Geneviève Louis Au-
guste André Timothée d’Éon 
de Beaumont var anställd av 
självaste Ludvig XV. 

När han hade fyllt 40 startade 
ett nytt liv då han istället bör-
jade leva som kvinna. Han kom 
återigen till det franska hovet, 
och blev ekiperad av självaste 
Marie-Antoinette som gav 
Beaumont motsvarande ca 2 
miljoner i dagens penningvärde 
att köpa klänningar för. Efter 
franska revolutionen förlorade 
hon dock allt, och dog utfattig.

Carl Fredrik Scheffer af Trolle-
holm var den skånska greve som var guvernör åt självaste 
Kronprins Gustav. De hade genom livet kommit att utveckla 
en väldigt nära relation, och han förblev Kungen lojal in i 
döden. Trolleholm startade tidskriften Hushållningsjournal-
en, utlyste tävlingar i sömnad och var känd för sin storslagna 
trendkänslighet. 

Elisabeth Olin är Sveriges 
första hovsångerska, utsedd 
av Gustav III själv, och en av 
de sångerskor som började 
lyfta sångyrket från att ha varit 
något mycket tveksamt, till att 
bli uppburet av självaste hovet. 



Fältmarskalken Axel von Fersen är far till den kände Axel 
von Fersen, älskare till Marie-Antoinette. Efter Gustav IIIs 
stadskupp satt von Fersen i Kungens riksråd, men efter bitter 
osämja emellan de två avgick han snart och blev istället riks-
dagsledamot, där stormiga bråk med kungen fortsatte under 
hela hans liv. 
Tack och lov är de fortfarande goda vänner när vår föreställ-
ning utspelar sej. 

Carl von Linné är en av de mest inflytelserika svenska histor-
iska personerna, som la grunden för den moderna nomen-
klaturen inom biologi. Han är också en av de mest lärda inom 
homologi, läran om växters och djurs olika egenskaper.

Stina Piper är en högadlig grevinna som efter att hon blivit 
änka, vid 22 års ålder, använde sin enorma förmögenhet för 
att bygga och förvalta några av Sveriges förnämsta slott, så 
som Skokloster, Pugerup och Skarhult.

Adolf Fredrik Munch var Gustav III’s stallmästare och trogen 
Gustav III in i döden. Han var känd för sina höga grader inom 
tidens ordenssällskap, och naturligtvis för att hjälpa självaste 
Konungen i den äktenskapliga sängen så att dennes hustru 
till slut faktiskt blev gravid. För denna natt fick han en bril-
janterad klocka och andra gåvor värda närmare 20 miljoner 
kronor i dagens penningvärde. Så vi får anta att han visste 
vad han gjorde den där natten.

Johan Christopher Toll från Mölleröd är Greve på Bäck-
askogs slott och en militär strateg med enormt stort in-
flytande på Gustav IIIs politiska styre. Han var en av Rikets 
Herrar som med sin goda förmåga att organisera, mer eller 
mindre själv ansvarade för många av de krig som Sverige 
ställdes inför under Gustav III och Gustav IV Adolf.



HÄXORAxel von Ferssen Carl von Linné

Johan C. Toll

Stina Piper

Adolf Fredrik Munch
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Samt alla vänner, kollegor och familjemedlemmar, som 
gör det möjligt för oss att försvinna in i operettens värd 

under några blomstrande försommarveckor.
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