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VÄLKOMMEN TILL  
KUNGLIGA OPERAN

Att gå på opera eller balett kan betyda att man får nya tankar, eller att man lär sig något nytt om sig 
själv. All scenkonst är speciell på så sätt att konstutövarna och åskådarna befinner sig i samma rum, 
och föreställningen eller konserten uppstår i själva mötet. Konstverket är inte riktigt färdigt förrän 

det visas för en publik och det är aldrig helt lika två kvällar i rad. Det sker här och nu!
Ibland kan opera och balett upplevas som konstformer som kräver mycket av åskådaren, till exempel att 
man ska ”förstå” på ett visst sätt. Det är sant att det finns mycket att fördjupa sig i om man vill, men man 
kan givetvis också komma och uppleva föreställningen helt utan förkunskaper. Man måste inte heller som 
lärare ha ett uppföljande pedagogiskt arbete, men konst, musik och teater är nästan ofta mycket spännan-
de utgångspunkter för diskussioner och nya tankar.

Denna lärarhandledning riktar sig till lärare och elever som skall gå eller har varit på operan Trollflöjten. 
Vår önskan är att erbjuda ett material som kan inspirera till att göra förberedande arbete med klassen före 
besöket, att göra upplevelsen trygg och spännande, samt att lärare och klasser ska kunna använda föreställ-
ningen som underlag för vidare diskussioner. 
Vi uppmuntrar lärare att anpassa övningarna och materialet till klasserna och eleverna, då det är ni som 
känner eleverna bäst.

Vid frågor om lärarhandledningen, kontakta skolforestallning@operan.se
Fotograf Carl Thorborg
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FÖRE BESÖKET PÅ OPERAN
Allmänt

Var ute i god tid så ni hinner komma till operahuset och i lugn och ro, hänga av er ytterkläder, gå på toalet-
ten och hitta era platser. Observera att om man kommer för sent blir man inte insläppt i salongen! Detta 
beror på att man inte vill att sent anländande besökare ska störa föreställningen och de andra i publiken. 
Dörrarna öppnas två timmar före föreställning. Då kan man komma in i själva entrén och då öppnar 
också restaurangen Brasseriet som ligger i källaren. Undrar man över något, till exempel var det finns hiss, 
hur lång föreställningen är etc., kan man alltid fråga publikvärdarna. De vet det mesta om operahuset och 
föreställningen!

VILKEN TID BÖRJAR DET?
Tiden står på era biljetter. Den finns också att hitta på operan.se.

VAR LIGGER KUNGLIGA OPERAN?
Kungliga Operan ligger vid Gustav Adolfs torg. Hit går tunnelbanans blå linje (hållplats Kungsträdgården) 
och flera busslinjer. Från Centralstationen tar det ungefär tio minuter att promenera. Bra kartor finns på 
operan.se och hitta.se. 
Resor med lokaltrafiken kan sökas på sl.se.

HUR LÅNG ÄR FÖRESTÄLLNINGEN?
Trollflöjten är cirka 2 timmar 55 minuter, inklusive en paus.

VARFÖR RINGER DET?
Ringningarna före föreställningen och i pausen talar om att det är dags att ta plats i salongen. Före  
föreställningen ringer det tre gånger: första gången 15 minuter innan det börjar, andra ringningen  
5 minuter innan och tredje ringningen 2 minuter innan. Första ringningen sker en gång, andra två  
gånger och den tredje tre gånger. I pausen kommer första ringningen 5 minuter innan pausen tar slut,  
den andra 3 minuter innan och den tredje 2 minuter innan.

MAT/FIKA/FRUKT?
På skolföreställningen av Trollflöjten är hela salongen fullsatt med skolelever. Det är därför begränsat  
utrymme för matsäck och inga möjligheter för att värma mat. Man kan givetvis ta med sig frukt eller  
en mindre matsäck. Det kan vara bra med lite ny energi i pausen, särskilt om föreställningen är lång!  
Närmaste kiosk utanför huset ligger i Gallerian. Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i salongen.

MOBILTELEFON
Mobiler och annan elektronisk utrustning som kan orsaka störningar ska vara avstängda under besöket.

FOTOGRAFERING
Fotografering eller ljudupptagning under föreställning är inte tillåtet.



VEM ÄR VEM I TROLLFLÖJTEN?
Papageno 

Fågelfångaren som följer med Tamino för att rädda Pamina. 

Tamino 
Prinsen som ger sig ut för att rädda Pamina.  

Nattens Drottning 
Paminas mamma.

Sarastro 
Trollkarlen som har håller Pamina fången.

Pamina 
 Nattens Drottnings dotter, bortrövad av Sarastro.

Papagena 
Papagenos käresta.

Monostatos 
Paminas fångvaktare.

Elever, björnar, väsen, scouter- Trollflöjten har många karaktärer! 



DETTA HÄNDER I TROLLFLÖJTEN
AKT I

Tamino har gått vilse och överfalls plötsligt av en orm. Han svimmar men räddas av tre damer och möter 
vid uppvaknandet fågelfängaren Papageno. Tamino tror att Papageno är den som har räddat honom från 
ormen, vilket Papageno inte förnekar.
De tre damerna återkommer och visar Tamino ett porträtt av en flicka, Pamina, Nattens drottnings  
dotter. De berättar att Pamina har rövats bort av Sarastro och ger Tamino uppdraget att söka upp och  
befria henne. Till hjälp får han en magisk flöjt att använda när fara hotar. Papageno bli hans följeslagare 
som även han får ett hjälpmedel att använda vid fara, ett klockspel.
Pamina flyr från sin fångvaktare, Monostatos, just när Papageno dyker upp, som berättar för henne att  
Tamino är på väg för att bistå henne. Tre gossar har visat Tamino vägen till Vishetens tempel där han  
underrättas om att Pamina lever. Med hjälp av trollflöjten kallar han på Papageno, men denne hinner  
inte fram innan Tamino har gett sig av. Monostatos och hans livvakter tar Papageno och Pamina till  
fånga, men med hjälp av klockspelet lyckas Papageno förhäxa dem.
Sarastro sammanför Pamina och Tamino varefter han befaller sina bröder att leda dem till  
Prövningarnas hus.

AKT II
Tillsammans med brödraskapet finner Sarastro att Tamino är värdig att bli invigd och att Pamina ska bli 
hans. Den första prövningen består i att tiga, även om de skulle frestas av kvinnors lockrop och förförelse-
försök. Monostatos söker tvinga sig på Pamina, som i sista stund räddas av Nattens drottning.
När mörkret faller anländer Nattens drottning och ger sin dotter en dolk och beordrar henne att döda  
Sarastro. Pamina hör Taminos flöjt och hittar så honom, men möts av hans tystnad. Hon tror att hans  
kärlek till henne är förbi.
Papageno, som har svårt att respektera prövningarna, är nöjd om han får ett glas vin och en flicka.  
Pamina är förtvivlad över Taminos tystnad och önskar sig hellre döden, men hindras av de tre gossarna 
som berättar att Tamino älskar henne. Hon återförenas med Tamino och tillsammans ska de genomgå  
den sista prövningen.
Under tiden har Papageno med sitt klockspel och med hjälp av de tre gossarna hittat sin Papagena. 
Tillsammans med Nattens drottning söker Monostatos hindra Taminos och Paminas förening, men utan 
framgång. Tamino och Pamina hyllas likt gudar av Sarastro och hans krets.



MOZARTS SISTA DAGAR

T rollflöjten är Mozarts sista opera. Han skrev den några månader innan han dog. 
Uppdraget kom från Emanuel Schikaneder som ville ha en opera på tyska till sin teater utanför 
Wien, Theater auf der Wieden, en scen som lockade en stor och bred publik. Schikaneder var  

teaterdirektör, sångare, skådespelare, författare och återkom gärna i en komisk roll på teatern som han 
skapat själv efter förebild från commedia dell’arte. Denna figur var trädgårdsmästare och hette Anton. 
Han bad Mozart skapa en roll i den nya operan som påminde om denne Anton, dessutom ville han ha en 
pjäs som innehöll så många fantastiska scener som möjligt så att teaterns avancerade scenmaskineri kunde 
användas.

Resultatet blev ett verk som inte liknar någonting annat. Här blandas högt och lågt, komik och allvar, 
talad dialog, virtuosa koloraturarior och koraler. Mozart verkar ha velat sammanfatta allt han hittills  
åstadkommit för operascenen i ett sista musikdramatiskt testamente.
Åsikterna om denna Mozarts sista opera går isär. Ingmar Bergman såg den på Operan när han var liten 
och längtade hela sitt liv efter att få sätta upp den. Wolfgang Hildesheimer, som skrev Mozart-biografin 
som blev grunden för filmen Amadeus, tyckte mycket bättre om Don Giovanni.



Jag såg Bergmans film som barn och blev genast fångad. I alla fall av vissa delar. Andra hade jag svårare 
för; processionerna, moralen, den religiösa mystiken. Kanske handlade det om barnets ovilja mot att lyssna 
på de vuxnas predikningar om livet. Att kärleken är det största av allt ville jag upptäcka själv, inte få  
berättat för mig från scenen.

Trollflöjten har många gånger fått kritik för sin bristfälliga text och sin absurda logik. Att det finns knepiga 
ställen i texten stämmer. Beskrivningen av Monostatos är rasistisk. Han är svart, opålitlig och våldsam. 
Kvinnor är antingen naiva duvungar eller pladderkärringar och framför allt underställda männen, i alla 
fall om man ska tro Sarastro och hans medhjälpare. Men kvinnobilden förändras när man börjar lyssna på 
musiken. Mozart har skrivit fantastisk musik till sina kvinnokaraktärer och Pamina är kanske den gestalt 
som av alla Mozarts roller känns som den mest djupt mänskliga.

Kritiken mot rörig dramaturgi och ologiska skeenden är onödigt hård. Visst kan det tyckas märkligt att 
Nattens drottning i början av operan framstår som den goda, olyckliga modern och Sarastro som den onde 
som rövat bort hennes dotter, för att sedan halvvägs i pjäsen byta plats med varandra, den onde blir god, 
den goda blir ond. Men egentligen tror jag historien vinner på den oväntade vändningen. Den bild Tamino 
får av verkligheten måste hela tiden omprövas, han måste gå en ny väg, och det gör berättelsen mer  
trovärdig och sceniskt mer spännande. Så är det ju även i verkliga livet.

Jag har svårt att tro att två så erfarna scenrävar som Schikaneder och Mozart inte visste vad de gjorde.  
Tittar man närmare på handlingen märker man också att historien följer den mytiska hjältesagans klassiska 
dramaturgi. En oförutsedd händelse sätter huvudpersonen i gungning (ormen), han får ett uppdrag (rädda 
Pamina) och beger sig ut på en resa. På vägen möter han en märklig gestalt (tre pojkar) som leder honom 
vidare, han får också ett magiskt ting som ska hjälpa honom på vägen (trollflöjten). Han möter motstånd, 
genomgår prövningar (prövningarnas tempel), den svåraste är ett möte med döden (Paminas dödslängtan). 
Han övervinner faran, lyckas ta sig vidare på andra sidan, och återvänder till världen med en ny insikt om 
sig själv.

Mozart själv hade full kontroll över verkets dramatiska och musikaliska form. Hans förmåga att skapa 
karaktärer med musik är oöverträffad. Går det överhuvudtaget att tänka sig Papageno eller Nattens  
drottning utan musik? Jag kan det inte. De har blivit universella gestalter som framstår lika klart för varje 
ny generation som möter dem. Därför kan de också omtolkas igen och igen. Hur de än ser ut, i vilken tid 
de än placeras på scenen, ljuder deras musik lika kristallklart. Musiken är deras själ och deras öde. 

Det finns bara två brevcitat från Mozart från tiden för Trollflöjtens tillkomst. I det ena skriver han till sin 
hustru Constanze som befinner sig på kur i Baden tillsammans med Süssmayr.

»Inte heller mitt arbete gör mig längre glad, då jag är van att avbryta mig och prata några ord med dig och detta nöje 
nu tyvärr är en omöjlighet – om jag går fram till klaveret och sjunger någonting ur operan, så måste jag genast sluta – 
den väcker för mycket känsla hos mig.«

Vi vet inte vad Mozart sjöng ur operan. Men det är svårt att inte se paralleller mellan Mozarts sorg och 
Paminas känsla av total hopplöshet som den skildras i hennes aria i andra akten. Under de här sista  
månaderna av sitt liv levde Mozart ensam, övergiven av alla, till och med sin fru, alltmer medveten om sitt 
eget misslyckande i en stad som inte längre ville höra hans musik.

Sällan har känslan av övergivenhet och ensamhet skildrats så starkt. Pamina sjunger: »Om du ej älskar mig 
mera, då får döden trösta mig«. Men egentligen är orden överflödiga. Hon kan lika väl sjunga sina sista 
fraser på en vokal. Prova att gnola melodin får ni höra. Återigen är det musiken som är känslan, åter blir 
Mozarts toner den mänskliga rösten.

Katarina Aronsson
Dramaturg på Kungliga Operan



EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

A tt diskutera konst och teater kan vara väldigt roligt och inspirerande. Det kan också bli mycket 
allvarligt och känslosamt. Man kan komma åt svåra ämnen och genom att använda konstverket som 
avstamp kan man nå längre än om man ”bara” diskuterar sina egna erfarenheter. Karaktärerna i en 

teaterföreställning låter oss prova nya tankar eller förbjudna känslor genom dem. Men det kan också  
kännas som en tråkig läxa att prata om det man nyss sett, eller som att man måste säga de rätta sakerna. 
Det här gäller faktiskt inte bara elever, utan även i vuxenlivet känner många att man måste prestera rätt 
kommentarer och analys av en film eller teaterpjäs.

När man diskuterar en föreställning med sin klass finns det några fina tips som vi skulle vilja dela  
med oss av:
Lämna värderingarna bra/dåligt och förmedla en öppenhet. Förmodligen har olika elever olika upplevelser. 
Istället för att bestämma sig för att ”det var bra” eller ”det var dåligt” kan man ta hjälp av konstruktiva 
frågor som: Vad hände? Hur började det? Vad hände när …? Hur förstod man att …? osv. Genom att själv 
förhålla sig till det man sett på ett öppet och prövande sätt får eleverna också möjlighet att utveckla sina 
tankar och sin upplevelse. Man får också vara tveksam. Konst kan vara komplicerad och komplex och 
motstridiga känslor kan ta plats i åskådaren. Och det är bra!

Eleverna har också rätt att tycka vad de vill om föreställningen och besöket på Kungliga Operan. Vi som 
jobbar med Unga på Operan tycker att var och en, oavsett ålder har rätt att tycka vad man vill om den 
föreställning man tittar på. 
För att minnas föreställningen kan man göra ett gemensamt tankemoln på tavlan eller se på de olika  
trailerna som ni hittar på Kungliga Operan hemsida. 
Diskussionsfrågorna kan användas till diskussion i helklass, gruppdiskussioner eller som underlag till 
skrivövningar.

TANKEMOLN KRING FÖRESTÄLLNINGEN
Ett sätt att närma sig föreställningen är att bena ner de yttre faktorerna.
Hur började föreställningen? Vilka personer fick vi se först?
Hur såg scenografin ut? Hur såg kostymerna ut? Vilka instrument såg /hörde vi i orkestern? Hur lät  
sången? Vad hände sedan? Vad hände efter pausen? Vilka olika platser befann de sig på under före- 
ställningen? Hur slutade det?

DISKUSSIONSFRÅGOR KRING TROLLFLÖJTEN
Börja gärna med att låta var och en fundera lite för sig själv. 
Vad handlar föreställningen om för dig? 
Vad tänker du/känner du?
Vilka frågor/funderingar väcktes hos dig?
Fanns det något du blev berörd av eller något som du tänkte på sedan?
Var det någon eller några scener som fastnade hos dig?
Vad tänker du om operans huvudkaraktärer? Vilken är huvudkaraktären enligt dig?
Vad tror du att karaktärerna vill? Lyckas de med vad de vill?  
Vilken är huvudintrigen i föreställningen enligt dig?

MÄNNISKOSYN 
Kungliga Operan arbetar med gamla verk som ibland kommer med en människosyn och en värdegrund 
som är förlegad. Vi uppmanar er att upptäcka, ifrågasätta och diskutera detta. Sätt därför av tid att prata 
om det ni såg i föreställningen! Lyft frågor och funderingar, ha kritiska ögon på verket och diskutera! 
Kungliga Operan har en jämställd och icke-rasistisk värdegrund och vi är måna om att lyfta den.



SKRIVÖVNING, GÅ LOSS I MOZARTS VÄRLD
Be var och en skriva ner på tre lappar tre ord som är relaterade till Trollflöjten och föreställningen de sett. 
Orden ska vara ett ställe, en känsla och en handling. Samla sedan in lapparna, behåll dem i respektive  
kategorier och dela klassen i grupper om fyra. Varje grupp ska nu plocka två lappar från varje kategori, så 
det blir två ställen, två känslor och två handlingar. Varje grupp ska nu gemensamt skapa en historia där 
dessa sex lappar är inkluderade. Brianstorma först, skriv ner berättelsen och läs sedan upp den för klassen. 

TEMAN I TROLLFLÖJTEN
Man kan fråga sig: Vad handlar egentligen Trollflöjten om? Här finns så många parallella historier, så 
många karaktärer, så mycket känslor och på samma gång- vad handlar det om?! Här har vi valt att  
fokusera på två teman. Hitta gärna egna teman och perspektiv, diskutera och lyft fram vad ni som  
publik och klass har sett. Det finns inte riktiga eller fel svar, ha ett öppet samtal, reflektera fritt!

GODHET & ONDSKA
Man kan tolka Trollflöjten till en kamp mellan det onda och det goda. Det är bara det att det inte alltid är 
lätt att veta vilka som är onda och vilka som är goda i föreställningen. Titta på paren i föreställningen och 
diskutera om någon är utpräglat ond eller rent igenom god.  Vilken relation har dessa till varandra? 
Tamino & Pamina
Papageno & Papagena
Nattens drottning & Sarastro

TRE PRÖVNINGAR
Tamino vill ha Pamina, men innan han får henne måste han genomgå olika prövningar, olika riter. Över-
gångsriter, lidelser, att genomleva motgång och att sättas på prov är eviga teman som både finns i olika  
kulturer och i myter och sagor.  Reflektera kring prövningarna i Trollflöjten. På vilka prov sätts Tamino? 
Hur klarar han sig genom dessa? Får han hjälp och i så fall av vem? Siffran 3 ses som en magisk siffra.  
Försök minnas när tre återkom i föreställningen. 
Tänk på andra prövningar som blir beskrivit i annan litteratur, film och teater. Från myter och legender.  
Är det en arketypisk drivkraft? Varför måste hjälten/hjältinnan genomgå prövningar? 

Vilka uttryck har vi som återspeglar tre? Alla goda ting är tre. Tredje gången gillt. Tredje statsmakten. 
Tredje världen. Tredje ögat. Fundera och lek med orden!



KUNGLIGA OPERAN

Kungliga Operan i Stockholm är en av de största teatrarna i Sverige. Den ligger vid Gustav Adolfs 
torg och här har man spelat teater sedan Gustav III:s dagar. Det första operahuset byggdes redan 
1782 och dagens hus, som ersatte det gamla, stod färdigt 1898. I operahuset och verkstäderna 

arbetar över hundra yrkesgrupper tillsammans för att skapa opera- och balettföreställningar. Nästan varje 
kväll i veckan kan salongen fyllas med över 1000 åskådare, och under ett år hinner man visa runt 20 olika 
produktioner.
Varje år kommer också tiotusentals barn och ungdomar på besök. Många gör ett studiebesök under en  
förmiddag och lär känna huset bakom kulisserna, andra kommer på en föreställning och får uppleva  
teaterns liv om kvällen.

Vad är opera?
OPERARÖSTEN
Operasångare har olika röstlägen. De kvinnliga sångarna kan vara antingen sopran (som sjunger i de högre 
registren, de högsta tonerna), mezzosopran (något lägre) eller alt (det lägsta kvinnliga registret). Manliga 
sångare kan vara tenor (högst), baryton (mellan) eller bas (allra lägst). Det finns också ett manligt röstläge 
som kallas counter-tenor, som är en mycket hög tenor. 

I Trollflöjten används inga mikrofoner. En operasångares röst måste vara så stark och tränad att den hörs 
ut i salongen och över hela orkestern utan hjälp av förstärkning. För att ljudet ska nå publikens öron är det 
viktigt att sångaren har en bra röst, men också att teatern har en bra akustik. Ibland kan mikrofoner  
användas om det är ett modernare verk eller om man vill uppnå en speciell effekt.
Rösten är en operasångares instrument. Till skillnad från musikerna kan sångaren aldrig se sitt instrument, 
men precis som en pianist eller violinist måste sångaren träna mycket. En operasångare tränar sångteknik 
och andningsteknik (det är viktigt att kunna andas rätt för att kunna sjunga bra!). På Operahögskolan 
utbildas eleverna också i scenisk gestaltning. Att vara operasångare innebär ju att man är både sångare och 
skådespelare.

Röstlägena har betydelse för vilken typ av roll sångaren får sjunga. Hjältarna är till exempel ofta tenorer, 
och skurkarna basar. Ofta är kärleksparet i historien en tenor och en sopran. Kvinnliga sångare som har 
röstläget mezzosopran kan sjunga något som kallas för ”byxroller” – det betyder att hon spelar en ung 
man eller pojke på scenen.

I filmens värld är det ofta utseendet som styr vilken roll en skådespelare får. I alla fall om de som gör 
filmen ägnar sig åt så kallad ”type casting”. Där är kärleksparet ”unga och vackra”, skurken ”ful” och så 
vidare. Inom operan spelar utseendet mindre roll (även om man givetvis arbetar mycket med mask och 
kostym!), det är rösten som styr.

KÖREN
Kungliga Operan har en egen kör som kallas för Operakören. En sångare som sjunger i kören kallas för 
korist och på här arbetar ungefär 60 korister som är uppdelade i fyra stämmor: sopran, alt, tenor och bas. 
Kören sjunger körpartierna i operor, och precis som solisterna är de också skådespelare. Sångarna i  
Operakören måste alltid lära sig allt de sjunger utantill, medan andra körer som till exempel sjunger på  
en konsert i kyrkan, kan ha med sig sina noter och texten.

SUFFLÖREN
På Kungliga Operan använder man sig av en sufflör i nästan alla operaföreställningar. Sufflörens arbete är 
att hjälpa sångarna på scenen med att komma ihåg texten. Här spelas många olika föreställningar samti-
digt, och ibland är sångare med i flera produktioner samma vecka. Då kan det vara bra med ett stöd för 



att komma ihåg alla timmars sång. Sufflören är också hjälp under repetitionerna, när allting ska på plats – 
sång, text, rörelser, känslor. Under föreställningarna sitter sufflören under scenen, men huvudet sticker upp 
ovanför. För att publiken inte ska se bygger man upp en liten lucka över huvudet. Den syns längst fram på 
scenen och kan se ut som en sten eller en låda.

ORKESTERN
Orkestern heter Kungliga Hovkapellet och är en av de äldsta orkestrarna i världen som fortfarande spelar! 
Den grundades redan 1526 av Gustav Vasa och idag är de drygt 100 musiker.
Precis som att sångarna inte använder mikrofoner, använder inte heller orkestern förstärkning –  
instrumenten är akustiska.
En orkester kan delas in i olika ”familjer” efter hur instrumenten är släkt med varandra. Stråkinstrumenten 
är: fiol (eller violin), altfiol (eller viola), cello och kontrabas (basfiol). Träblåsinstrumenten är: flöjt,  
klarinett, oboe och fagott. Bleckblåsinstrumenten är: valthorn, trumpet, trombon och tuba. Till dessa 
grupper har man i Hovkapellet också slagverk och harpa.
Hovkapellets arbetsplats är framför allt i orkesterdiket – den nedsänkta platsen framför scenen, där de 
spelar till både balett och opera. Under föreställningar och repetitioner leds orkestern av en dirigent som 
står framför musikerna och som även dirigerar sångarna uppe på scenen.

DIRIGENTEN
Den som leder orkestern kallas för dirigent, eller maestro. Utan en dirigent skulle det kunna bli svårt för  
så många musiker och sångare att spela och sjunga tillsammans. Dirigenten står framför orkestern i  
orkesterdiket och har ryggen mot publiken. Ofta har dirigenten en taktpinne i högerhand som förtydligar 
taktslagen. Att dirigera kallas ibland också ”att slå” - det vill säga att man slår takten. Dirigentens arbete 
innebär dock inte bara att slå takten, utan även att inspirera orkesterns musiker på ett konstnärligt sätt.

PUBLIKEN
I stora salongen på Kungliga Operan i Stockholm kan över tusen personer sitta samtidigt och uppleva 
samma föreställning. Ute i Europa och världen finns ännu större operahus. I Buenos Aires operahus  
Teatro Colón kan mer än 2 500 personer vara på samma föreställning, och på Metropolitan i New York 
finns 4000 platser! Publiken är en stor del av föreställningen – en medskapande kraft. Föreställningen  
skapas i mötet mellan artisterna på scenen och publiken i salongen.

FILM OCH MUSIKTIPS
På Operan Play finns en trailer och en musiklista.
https://www.operan.se/operan-play/video/trollflojten-film-fran-forestallningen/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=kjP09IySPpg
https://www.operan.se/operan-play/musik/trollflojten-musik-ur-operan/




