UNGA PÅ
OPERAN
VÅREN 2019

SKOLFÖRESTÄLLNING PÅ STORA SCENEN
DRACULA – opera
Skolföreställning 25 april 2019 kl.12.00
Rekommenderas från 12 år
Läs mer på operan.se/dracula

BILJETTER

Biljetter säljs till skolpriset 120 kr/elev.
Kontakta skolforestallning@operan.se
för information och bokning av biljetter.
Alla under 26 år går på Kungliga Operans
föreställningar för halva ordinarie pris i hela salongen.

operan.se/unga

UNGA PÅ
OPERAN
Unga på Operan är Kungliga Operans barn- och ungdomsavdelning. Varje år tar
över 45 000 personer del av våra aktiviteter och föreställningar riktade till en ung
publik, varav hälften genom skolan. Upptäck operans och balettens värld med oss!

FÖRMIDDAG PÅ OPERAN

Unga på Operan öppnar upp portarna för
hela Sveriges skolklasser – från femåringar
till och med gymnasiet. Under en förmiddag får eleverna ta del av operahuset, både
framför och bakom kulisserna. Besöket
börjar kl. 09.30 med en rundvandring i
huset och kan sedan följas av en åldersanpassad aktivitet som kostymprovning eller
att ni får titta på en del av en repetition,
eller se balettens morgonskola.
EN FÖRMIDDAG MED VISNING och
AKTIVITET: 1500 kr + moms/klass.
EN TIMMES VISNING: 1000 kr +
moms/klass.
För mer INFORMATION OCH
BOKNING: unga@operan.se,
tel. 08-791 43 76

HEMSIDAN

Här hittar du också information om alla
vårens barnlördagar och lovaktiviteter.
operan.se/unga

OPERAN PLAY

SKAPANDE SKOLA

Vi gör små och stora Skapande Skolaprojekt – från enstaka aktiviteter med en
klass till att hela skolan involveras under
ett helt läsår. Vi kan till exempel komma
till skolan och hålla i workshops, ta emot
er i Guldfoajén på Kungliga Operan för
en konsert eller skapa en föreställning
tillsammans med en skolklass, utifrån
elevernas egna berättelser.
Kontakta oss så tar vi fram ett spännande
projekt med dans, sång och musik som
passar just er skola. Läs mer om vad vi
erbjuder på operan.se/skapandeskola

En bearbetning av Händels opera. Om svek
och krossade hjärtan. Om kärlek och längtan.
Om en komplex värld där kriget rasar i
fonden och framtiden är svår att förutse.
Föreställningen spelas på Sveriges äldsta
rokokoteater Confidencen, Ulriksdals Slott.
En magisk plats för musik och dramatik.
När riddaren Orlando kommer hem
från fronten förväntar han sig folkets
hyllningar och Angelicas kärlek. Men
både Angelica och Dorinda har fallit för
Medoro som de räddat från att förblöda
i skogen och nu döljer att han tillhör
motståndarsidan. Medoro och Angelica
träffas i hemlighet och deras kärlek växer
sig allt starkare. Dorinda kommer på
dem och i sin förtvivlan avslöjar hon
allt för Orlando. Hans svartsjuka växer
till ett vansinnigt raseri...
URPREMIÄR 4 MAJ 2019
Spelas för högstadiet. I biljetten ingår
en kostnadsfri workshop på skolan inför
föreställningen.
BILJETTER
Skolpris 100 kr. För information
och bokning av biljetter kontakta
skolforestallning@operan.se.

SKOLOMBUD

Som skolombud blir du kontakten mellan
Unga på Operans verksamhet och din skola. Du får nyhetsbrev från oss med aktuell
information, blir inbjuden till
våra lärarkvällar och får ibland tips och
fina erbjudanden. Anmäl dig på
operan.se/skolombud

Vill du titta på rörligt material och se annat vi gör på Operan, kika in på Operan Play.
Du kan även ladda ner vår app och lyssna till säsongsprogrammet. operan.se/operan-play

ORLANDO
Ladda ner Kungliga Operans app.
Håll upp din smartphone mot
den här bilden. Lyssna!

