LÄRARHANDLEDNING FÖR

ORLANDO

PRAKTISK INFORMATION INFÖR
BESÖKET PÅ CONFIDENCEN
SCEN

HITTA HIT

MEDHAVD MATSÄCK

Pendeltåg till Ulriksdals Station sedan buss 503 mot
Bergshamra Östra, hållplats Ulriksdals Wärdshus.
Att promenera från Bergshamra Centrum tar ca
15 minuter.
Korsa Bergshamra torg och följ Björnstigen mot
Kungshamra, ta av höger in på Hjortstigen. Ta av
första till vänster på Illerstigen. Följ Illerstigen
och fortsätt på en stig. Gå förbi kyrkogården på
höger sida tills du kommer ut på Skogsborgstigen.
Mellan träden kommer du snart skymta en
gul slottsteater, Confidencen!

Föreställningen Orlando spelas på Confidencen,
Ulriksdals slottsteater. Föreställningen varar i
ca 60 minuter och har ingen paus.

Utanför Confidencen är det en vacker park där ni
kan äta medhavd matsäck.

FILM OCH FOTO

Det är inte tillåtet att filma eller fotografera under
föreställningen.

FÖRBEREDELSE

Inför besöket på Confidencen kommer pedagoger
från Unga på Operan att kontakta er och boka in
workshop i klassrummet. Läs genom lärarhandledningen, i synnerhet den praktiska informationen
och hur ni tar er till Confidencen innan ni kommer.

Planera din resa på www.sl.se
Tunnelbana till Bergshamra, sedan buss 503 mot
Polishögskolan, hållplats Ulriksdals Wärdshus.

VÄLKOMMEN TILL CONFIDENCEN

C

onfidencen är Sveriges äldsta rokokoteater och stod uppförd 1753. Den blev byggd för
att förverkliga Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas drömmar om en slottsteater – något som
var en självklarhet vid europeiska hov. Arkitekten var Carl Fredrik Adelcrantz som senare
också gjorde ritningarna för Drottningholmsteatern och Gustav III:s operahus.
Under sista delen av 1700-talet blomstrade svensk teater. Musiker, sångare och dansare från
Sverige och kontinenten var verksamma vid slottsteatern och här lades grunden för
Kungliga Baletten, kompaniet som än i dag är verksam på Kungliga Operan. Här fick
kronprinsen Gustav uppleva sina första operor, tillsammans med sina föräldrar.
Själva scenrummet och teatern är utrustad med ett scenmaskineri i 1700-tals stil, med handdragna scenbilder som kan bytas i en enda rörelse. Efter Gustav IIIs död, förföll Confidencen
och maskineriet revs på 1860-talet. Det var först 1976 när Kerstin Dellert upptäckte slottsteatern
som Confidencen väcktes till liv och restaurerades till den praktfulla teater den är idag.
Namnet Confidencen kommer från matsalen i slottet, där matbordet kan sänkas ner i källaren
för omdukning. På så sätt behövdes det ingen tjänstepersonal i själva rummet och samtalet
kunde därför vara privat och konfident, eller som man sa på franska en conficence. Därav
namnet Confidencen.
OM UNGA PÅ OPERAN
Unga på Operan grundades 2005 och är Kungliga Operans barn- och ungdomsavdelning
med uppdrag att möjliggöra för barn och unga att utöva kultur. Unga på Operan gör två egna
produktioner per år. Det kan vara ett allkonstverk för bebisar eller en ”operathriller” för högstadieelever. Varje år tar över 50 000 personer del av aktiviteter som Skapande skola-projekt,
workshops, guidade visningar, konserter, prova på balett, Barnlördagar, lovaktiviteter och
större samarbeten i skolorna. Unga på Operan gör också turnéverksamhet och samarbeten med
regionteatrar och orkestrar.

HANDLINGEN I ORLANDO
VÅREN

Dorinda och Angelika hittar en sårad soldat i skogen. Medoro tillhör fiendens armé, ändå bestämmer de
sig för att rädda honom. De gömmer hans kläder och vapen och säger att han är Angelikas kusin. Båda två
blir omedelbart förälskade i honom. När Orlando kommer hem från fronten är det som hjälte och kungens
favorit. Han förväntar sig inget annat än att Angelika ska besvara hans kärlek. Zoroastro, som är magiker
och kan läsa framtiden i stjärnorna, försöker få ungdomarna på rätt spår i livet och försöker lära dem att
tolka tidens tecken.

SOMMAREN

Angelika har tröttnat på Orlandos efterhängsenhet och lurar iväg honom. I hemlighet träffar hon Medoro.
En dag kommer Dorinda på dem mitt i en kyss. Hon blir helt förkrossad och berättar allt för Orlando, som
i sin tur blir rasande. Zoroastro har upptäckt vem Medoro egentligen är och vill driva iväg honom från
landet.

HÖSTEN

Orlandos ilska förvandlas till vansinne. Dorinda ber Zoroastro om hjälp, men hans krafter håller på att
lämna honom. När Orlando hittar Medoros gömställe bränner han ner det. Sorgen över Medoros död tänder en våldsam gnista hos Angelika och hon ger sig på Orlando för att förgöra honom. I sista sekund dyker
Zoroastro och Medoro upp, sotiga men levande. Zoroastro sänder ut en örn i rymden för att hämta tillbaka
förnuftet från Jupiters måne. Orlando vaknar upp ur sin vrede, djupt ångerfull. Just då ljuder kungens
signal som kallar honom tillbaka till fronten.

VINTERN

Orlando rider bort mot ett krig som han inte kommer återvända levande ifrån. Angelika och Medoro
beslutar sig också för att resa iväg, nu fria att älska varandra. Zoroastro frågar Dorinda om stjärnorna, som
han själv inte längre kan se. I skogen ser Dorinda någon som rider så snön yr. Någon som får hennes hjärta
att slå när deras blickar möts för en sekund. En sekund som är en evighet.

OM LÄRARHANDLEDNINGEN
Denna lärarhandledning riktar sig till lärare och ungdomar som har sett operaverket Orlando på
Confidencen. Materialet kan användas att arbeta vidare med föreställningens tematik i klassrummet.
Övningarna kan användas i hela gruppen, i par eller individuellt. Vi uppmuntrar lärare att anpassa
övningarna till klassen och eleverna, då det är ni som känner eleverna bäst. Var så öppna, lyssnande och
respektfulla som ni brukar vara, det finns inget rätt eller fel. Scenkonst kan öppna för många tolkningar
och alla tolkningar är välkomna.

UPPVÄRMNING

Under natthimlens båge, kom och se era öden! Se, där är Lilla björn, och där i öst Orions bälte. Se! Alla stjärnor talar:
Krig och fred, livet, döden, ljus och mörker. Lär er att tolka tidens dunkla tecken.
Det kan vara bra att fräscha upp minnet av operaverket när du och eleverna ska börja arbeta med
lärarhandledningen. Några tar vid direkt efter
besöket på Confidencen, andra tar upp tråden
först efter en tid. Nedan är en övning för att hjälpa
varandra att minnas och frågor som du kan ställa
till dina elever.

LINJEN

Be eleverna ställa sig på en linje där ena änden
”kommer ihåg” och den andra änden ”inte alls
kommer ihåg”. Eleverna placerar sig på linjen efter
vad de minns från Orlando och sedan delar du dem
in i tre grupper: Kommer ihåg, kommer ihåg något,
kommer inte alls ihåg. Be dessa tre grupper formulera
två frågor vardera, en fråga för varje grupp som de
sedan ställer till de andra grupperna. Eleverna kan
på detta sätt hjälpas åt att komma ihåg eller kanske
få syn på något annat än vad de själva har upplevt.
Det kan vara en ingång att prata om de yttre
faktorerna.
Stolpa upp den och ställ frågor som:
Hur började föreställningen?
Vilka karaktärer/roller fick vi möta?
Hur såg scenografin ut?
Hur såg kostymerna ut?
Hur lät musiken?
Hur lät sången?
Vilka olika platser befann de sig på under föreställningen?
Hur slutade det?

FRÅGOR TILL KLASSEN

Be eleverna tänka en liten stund för sig själva.
Be dem gärna blunda, eller titta ner i golvet. En
scenupplevelse är något vi gemensamt delar, men
som vi alla har olika och egna tolkningar av. Det
finns ingen rätt tolkning, inga rätta svar. Bejaka
elevernas egna upplevelser!
Ställ öppna frågor som:
Vad handlar föreställningen om för dig?
Vad tänker du/känner du?
Vilka frågor/funderingar väcktes?
Fanns det något du blev berörd av eller något om
du tänkte på sedan?
Var det en eller flera scener som fastnade hos dig?
Vad tänker ni om karaktärerna i operan: Orlando,
Dorinda, Angelika och Medoro? Vem var trollkarlen
Zoroastro? Hur mådde karaktärerna? Vad hände
till slut?

O

TEMAN I ORLANDO

rlando skrevs av Georg Friedrich Händel och uppfördes 1733. Kungliga Operan och
Unga på Operan har gjort en bearbetning av verket, med ny musik av Johan Ramström.
Texten är nyskriven av Sophie Helsing. Berättelsen i Händels Orlando kommer från flera
olika källor: På 1500-talet skrev Ludovico Ariosto ett skönlitterärt verk han kallade Den rasande
Rolande. Verket var i sin tur baserat på Rolandssången, en medeltida ballad som blev nerskriven
på 1100-talet. Balladen hade rötter i en sann historia om en man från Bretagne som stred och
stupade för den franska kungen Charlemagne på 700- talet. Även om vår Orlando är i ny
tappning är tematiken på många sätt uråldrig och i lärarhandledningen har vi valt att fokusera
på dessa följande fyra teman:

• VREDE & RÄTTVISA
• KÄRLEK & PASSION
• MAKT & RELATIONER
• VÄNSKAP & SVEK

Vrede & rättvisa
ORLANDO Aaaaaaaaagh! Aaaah! Svekfulla fega! Ah! Kom tillbaka genast! Du ditt otrogna monster, du ska
förgöras, för att du försvunnit, du har gjort mig löjlig. Visst är det rättvist?
Ah! Olycka, och elände, jag drunknar, eld och lågor. Allt är svart, jag är sårad, jag exploderar. Jag är ensam.
Jag är en skugga, en usel skugga. Det värker så i magen. Och bultar i huvudet ... Jag måste slå, och förstöra.
Aaaaaagghh!
[…]
ANGELIKA Nu ska jag se dig plågas, nu ska jag ge tillbaka, nu ska jag se dig plågas, nu ska du få för allt, allt ont
du gjort mot mig, allt, allt ont du gjort mot mig, allt, allt ont du gjort mot oss. Du gjorde som du ville, nu gör jag
som jag vill.
Orlando blir fruktansvärt arg och svartsjuk när han inte får den han vill ha, när han upptäcker att Angelika
är tillsammans med Medoro. Han rasar omkring, vill förgöra, vill söndra, vill skada.
Dorinda blir också arg, förtvivlad och förkrossad när hon upptäcker dem i: Medoro som hon är kär i
tillsammans med Angelika, hennes bästa vän.
När Angelika förstår att Orlando har tagit livet av Medoro flammar vreden och hämndbegäret. Hon vill
ge tillbaka allt ont Orlando har gjort henne och straffa honom för att han trakasserat henne.
Tre rasande, förtvivlade unga människor.
Fundera och diskutera kring dessa frågor:
Hur arg får man bli? Finns det en vrede som är legitim? Är det en annorlunda vrede knuten till passion
och kärlek? Kan det då kallas kärlek? Hur hanterar karaktärerna sina känslor? På vilket sätt handlar deras
vrede om kontroll av egna och andras känslor? Handlar denna vrede om att inte få sina känslor
besvarade? Vart går då gränsen mellan attraktion och övergrepp? Vilka andra destruktiva krafter
triggas i karaktärernas vrede? Vilken roll spelar Zoroastro i konflikten mellan ungdomarna?
Diskutera kring vrede och rättvisa. Gå i mindre grupper och hitta exempel på legitim vrede och rättvisa i
dagens samhälle. Varje grupp bestämmer sig för ett exempel som ni sedan kan diskutera i helklass.

Kärlek & passion
ANGELIKA Ögon, händer, mun ... dina långa ögonfransar ... Jag läser i ditt hjärta att du känner som jag.
MEDORO Alltid tillsammans, alltid för evigt. Aldrig bli gamla, och aldrig dö. Unga för alltid, i evighet.
Här under träden, gömda av skuggor, skriver vi namnen, fast det är en hemlighet. Skriver det som hjärtat säger.
Skriv här bredvid mig.
Angelika och Medoro älskar varandra, men det är en kärlek som inte accepteras av Orlando och Dorinda.
Deras kärlek är också förbjuden då Medoro är från fiendens land och motståndarens sida. Hitta andra
versioner inom opera, film, teater och litteratur med förbjuden kärlek. Finns det en gemensam nämnare?
Vilka faktorer spelar in när man älskar någon man inte får älska? Vem bestämmer? Ska man ta hänsyn till
andra när man älskar någon? Har ni några råd till kärleksparet Angelika och Medoro? Diskutera, i par
eller grupper.

Makt & relationer
ORLANDO Angelika, här, en gåva som bevis på min kärlek.
Orlando ger Angelika ett smycke.
ANGELIKA Jag vill inte ha den.
ORLANDO Ta den.
ANGELIKA Jag vill inte ha den.
ORLANDO Ta den. Jag tar en lock av dig.
ANGELIKA Aj!
ORLANDO För att du är min.
Kika på den korta dialogen ovan. Gå i grupper om fyra och diskutera vad dialogen handlar om. Samtycke?
Maktutövning? Kärlek? Våld? Ägarskap? Frihet? Jämställdhet? Är en sådan dialog verklighetsbaserad?
Gå i grupper om fyra personer. Bena ner fyra punkter ni menar är de viktigaste faktorerna i en relation.
Samla in gruppernas punkter och skriv upp dem på tavlan. Diskutera.

Vänskap & svek
ANGELIKA Förlåt tusen gånger, förlåt att vi sårar, det blev fel, förlåt.
DORINDA Försök inte vara snälla, jag vill inte sluta gråta. Jag önskar att jag låtit, dig ligga kvar och förblöda.
Jag blir aldrig glad.
ANGELIKA Du, Dorinda, du säger väl inget? Här, jag vill ge dig något. […] Ett bevis på vår vänskap.
Fundera kring och diskutera Angelika och Dorindas vänskap. Vad har de lovat varandra? På vilket sätt
är det ett svek? Prata om vänskap med fokus på hemligheter och öppenhet. Kan riktiga vänner ha
hemligheter för varandra?
Förlorade vänskap, krossade relationer och svek som förgör. Ett tema som är lika gammalt som antikens
teater. Gå på spaning i litteraturens-, filmens- och teaterns värld. Hitta exempel på vänskap och svek,
reflektera kring vad de berättar. Hur skiljer de sig åt? Vilka olika svek hittar ni? Skriv upp på tavlan och
diskutera vilka svek som är allvarligast och svårast att överkomma.
I operaverket återfår Orlando i slutet sitt förnuft, Angelika och Medoro lämnar landet och Dorinda
är kvar med Zoroastro – alla kanske klokare än förut. Diskutera: Har de förlåtit varandra? Vad kan
förlåtas? Finnas det något som inte kan förlåtas?
Ta utgångspunkt i frågorna under temat VREDE & RÄTTVISA. Vilka av karaktärerna tror ni har den
största förmågan att kunna förlåta? Hänger denna förmåga ihop med hur karaktärerna hanterar sina
svåra känslor? Fundera på balansen mellan acceptans och förlåtelse. Kan man förlåta utan att acceptera?
Kan man acceptera utan att förlåta?

H

LYSSNA

ändel skrev Orlando för kastratsångare i rollen som Orlando. Sjungande kastrater fanns
i Konstantinopel på 800-talet. Fenomenet spreds till Italien där kastrater framför allt verkade inom kyrkan och från 1607 inom opera. Kastraterna är manliga sångare som en gång
haft sällsynt fina gossröster. För att bevara rösterna tar man bort deras testiklar före puberteten
– därmed kommer de aldrig i målbrottet. Sångarna tränas stenhårt och sjunger på ett närmast
överjordiskt sätt. De är tidens stora primadonnor. De förekom dock aldrig på den svenska teaterscenen.

Här kan du höra två sånger med den sista kastraten Alessandro Moreschi (1858–1922),
inspelade år 1902-1904.
Ideale
https://open.spotify.com/track/2MqcH3SLZrgaN44M8ndMah?si=n3UVAYAlSlym-3_RE8yv-g
Domine Salvum Fac Potificem Nostrum Leonem
https://open.spotify.com/track/722hghWdHfyHHmxzlrcocG?si=UHZHmE3cQ5-CnDCUgNo_tw

