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G A M L E  S C E N E

S K U E S P I L H U S E T

O P E R A E N

Del din teateroplevelse

Hjælp os med at få endnu flere i teatret.
Del dine store teaterøjeblikke på de sociale 
medier og inspirer dine venner, veninder,
din svigermor og alle andre til en tur i
Det Kongelige Teater. Brug meget gerne:

# kglteater



D E N  K O N G E L I G E  O P E R A

Snedronningen 
af Hans Abrahamsen

Tilegnet Emilie

U R P R E M I E R E

Dirigent: Robert Houssart
2. dirigent, 1. akt: Ian Ryan

Iscenesættelse: Francisco Negrín 
Scenografi: Palle Steen Christensen 

Kostumedesign: Louis Désiré 
Lysdesign: Bruno Poet og Matt Daw 

L.E.D. Installation artists: Playmodes Studio 
Koreografi: Toniah Pedersen

Opera i 3 akter med libretto af Hans Abrahamsen og Henrik Engelbrecht 
efter H. C. Andersens eventyr Sneedronningen (1844). 

Urpremieren 13. oktober 2019 er den første opførelse på Det Kongelige Teater. 
 

Snedronningen er bestilt af Det Kongelige Teater. 
© by Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen 

 
Tak til Augustinus Fonden for støtte til forestilling og komposition.

 
1. akt ca. 18 min.

 
2. akt ca. 32 min.

 
Pause 30 min.

 
3. akt ca. 40 min.

 
Varighed inkl. pause ca. 2 timer.

 
 
 
 
 

Vi gør opmærksom på, at der i forestillingen 
bruges lys, der kan minde om stroboskoplys. 

 
Operaen synges på dansk med danske overtekster ved Trine Dansgaard.

OPERAEN er opført og foræret til Nationen af A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i 2004.
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Velkommen til verdenspremiere 
på Snedronningen

Nye danske værker har i mere end 
hundrede år været en del af Det 
Kongelige Teaters hjerte. En lang og 
hæderkronet liste af operaer er blevet 
skabt her. Nogle af operaerne har rejst 
verden rundt, ligesom Snedronningen, 
der også snart vil have premiere i 
München på Bayerische Staatsoper. 
Det er en af de måder, hvorpå vi 
bidrager til udviklingen af national 
identitet herhjemme og anseelse i 
udlandet.
  Vi er stolte af at føje Snedronningen 
til den lange række af nye danske 
operaer, og vi er heldige, at vi med 
Hans Abrahamsen og Henrik Engel-
brecht har så fornemme kunstnere 
bag skabelsen af værket. I dette 
Sonningpris-år stiger prismodtageren 
Hans Abrahamsens stjerne, idet hans 
musik når et stadigt større publikum. 
Projektet er kun muligt, idet så mange 
forskellige mennesker og organisa- 
tioner har syntes, at Hans’ enestående 
stemme var så speciel, at det var værd 
at investere tid, kærlighed og penge i 
at bringe dette kolossale stykke 
arbejde på scenen. Vi skylder stor tak 
til Augustinus Fonden og de stærke 
kræfter på Edition Wilhelm Hansen. 
Kultur trives, når kunstnere står på 
skuldrene af de kæmper, som var her 
før. Dette er præcis, hvad Hans har 
været i stand til gennem arbejdet med 
H.C. Andersens eventyr.

Snedronningen er så kendt og føles 
som et oplagt klassisk emne til en 
opera, og alligevel er det en opera, 
der emmer af overraskelser og ikke 
ligner noget andet. Sådan kan vores 
kunstform glide ind i det nye 
århundrede.
  Produktionen bygger også på 
tradition. Francisco Negrín instruerer 
sin 10. opera i København, så måske 
fortjener han at blive æresdansker, og 
han kvalificerer sig til at instruere en 
dansk klassiker. Vi er ovenud glade for 
at byde ham velkommen tilbage med 
et design, der involverer ikke blot hans 
tidligere samarbejdspartner Louis 
Désiré, men også den danske sceno-
graf Palle Steen Christensen og lys- 
installationsgruppen Playmodes Studio, 
som for første gang bidrager med 
deres særlige teknologiske magi i en 
opera. Så der er også innovation i 
iscenesættelsen.
  Sidst, men ikke mindst en stor tak til 
jer alle! I er et publikum, der har købt 
billetter af nysgerrighed. En billet til 
noget, I aldrig har hørt før, og som I 
ikke ved, om I vil synes om. Det er 
præcis den ånd og eventyrlyst kultur-
institutioner næres ved. Uden jer ville 
et projekt som dette ikke være muligt. 
Jeg håber, vi giver jer en mindeværdig 
oplevelse. 

John Fulljames 
operachef

Sofie Elkjær Jensen, Boris André
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Rundt om
Snedronningen

H.C. Andersen og librettoen
Hans Abrahamsen var fascineret af 
H.C. Andersens eventyr og havde den 
første skitse allerede i 2007. Akter og 
scener er skitseret frit efter eventyr-
forfatterens Sneedronningen (1844) 
foruden et udkast til den danske 
libretto. Teksten til operaen blev 
senere skrevet færdig i samarbejde 
med Henrik Engelbrecht, som påpe-
gede vigtigheden af, at H.C. Andersens 
ord blev sunget så ordret som muligt.  
H.C. Andersens forhold til opera 
er velbeskrevet i Engelbrechts bog 
Hjertet brast i toner, forlaget 
henrikengelbrecht.dk, 2019

Abrahamsens årstider 
Årstiderne og tiderne på dagen har 
betydet meget for Abrahamsens 
vision med operaen. 1. akt begynder 
med en vinterscene, så en kort som-
merscene og så to scener med vinter. 
I 2. akt er det forår, så sommer, så 
gradvist sensommer, så tidligt efterår, 
sent efterår og tidlig vinter. Samtidig 
bevæger historien sig fra en mor-
genscene til midt på dagen, så efter-
middag, så aften og til sidst nat. Sådan 
forestillede komponisten sig det 
konceptuelt. Sidste akt begynder med 
vintermorgen, og man bevæger sig op 
mod nord, hvor der er sne hele tiden. 
Da de kommer tilbage til byen er det 
blevet forår, og så meget hurtigt er 
det sommer og tiden er gået.

Stemmetyper på rollelisten

GERDA OG KAY:
en lyrisk sopran og en lyrisk/dramatisk 
mezzo-sopran. Kay er en såkaldt 
bukserolle ligesom Mozarts Cheru-
bino og Rich. Strauss’ Octavian. 

SNEDRONNINGEN, RENSDYRET OG URET: 
en bas-baryton. I Negrín iscene- 
sættelse er bas-barytonens tre roller 
defineret metafysisk som rum og tid, 
i nærværende opsætning kaldet Den 
Universelle. Karakteren fungerer på 
samme måde, som fx allegorier i 
barok-operaer. Snedronningen og 
rensdyret danses af hhv. en kvindelig 
og en mandlig danser, hvor den 
første symboliserer feminitet og død 
og den sidste maskulinitet og liv. Uret 
er tiden/rummet.  

GERDAS BEDSTEMODER, DEN GAMLE 
KONE OG FINNEKONEN:
en alt. Instruktøren Negrín fortolker 
den gamle kone og Finnekonen som 
hhv. negative og positive facetter af 
bedstemoderen.  

PRINSEN OG PRINSESSEN: 
en lyrisk tenor og en høj sopran. 

SKOVKRAGEN OG SLOTSKRAGEN: 
en karaktertenor og en kontratenor. 

BLOMSTER, ENGLE:
Kor, sopraner. 

TJENERE, RIDDERE, SNEDRONNINGENS 
FORPOSTER:
Kor, basser.  

ROSER: kor, sopraner og basser.

Abrahamsen og de indre billeder 
"Da jeg var helt ung i 70’erne, skrev jeg 
enkelte stykker med sang ofte med 
enkle, næsten strofiske sange, men jeg 
har altid syntes, det var svært at finde 
den rigtige vokale linje til teksten. Når 
jeg hører nogen synge, hører jeg ikke 
teksten. Når jeg selv hører opera, har 
jeg svært ved at høre teksten. Jeg 
hører musikken. Jeg har svært ved at 
lære en tekst udenad. Når jeg hører 
opera, hører jeg karaktererne og ud- 
trykket, altså hvad der foregår. Jeg 
hører musikken, næsten som man 
forstår musik som metasprog. Den 
opera, jeg har skrevet, foregår i 
musikken og i fantasien. Når man bare 
hører musikken, kan man forestille sig 
billeder, følelser og ting, der sker. Når 
det er opera, bliver det imaginært. Når 
det transcenderer og bliver scenisk, 
så er det jo instruktørens indre billed- 
verden, man får at se på scenen. Det 
er den måde, instruktøren har hørt 
Snedronningen på. Når jeg hører 
musikken, kommer billederne inde i 
mit hoved."

Abrahamsens tonesprog
"Der er en masse tonalitet i mit tone-
sprog. Ligesom i let me tell you. Men 
tonaliteten er også ofte uregelmæssig. 
Rytmen, pulsen er også lidt uregel-
mæssig. Det lyder nok meget enkelt, 
men tiden kan trækkes ud og presses 
sammen, ligesom det allerede ligger i 
scenerne. Der er en mikrotonalitet, 
altså farver – ofte ud fra overtoner, fra 
lave septimer. Hele tiden farver jeg 
det, jeg sårer tonerne med ting, der er 
lidt skæve, lidt anderledes… jeg distor-
ter tonerne lidt."

Gade og Nielsen – og Dylan 
"Mange år før eventyret af samme 
navn skrev H.C. Andersen et digt med 
titlen Snee-dronningen (1829). Det 
handler om en ungersvend, der svigter 
sin kæreste, lidt som i Elverskud. 
Både Hartmann, N.W. Gade og Carl 
Nielsen satte digtet i musik, og jeg har 
i operaen skjulte musikalske referencer 
til melodisk stof fra Gades og Nielsens 
versioner. Da Gerda møder Skovkragen, 
bruger jeg en meget kendt dansk 
kragebørnesang og en ligeledes 
meget kendt Schubert kragesang. 
Dette materiale dannede af sig selv en 
blues-agtig skala. Det blev en overra-
skende indirekte hilsen til Bob Dylans 
Black Crow Blues fra 1964. Og selvføl-
gelig har jeg hentet inspiration fra 
store operakomponister gennem tiden 
fra Purcell, Rameau, Händel, Mozart og 
ligeledes Wagner, Puccini og Strauss 
for den sags skyld. Hvis jeg var maler, 
ville jeg sige, at jeg maler med mine 
særlige farver og figurer. Jeg sætter 
dem sammen og udvikler dem på 
stadig nye måder. I operaen samler 
jeg det hele og arbejder videre med 
materialet i en større skala." 

Snedronningen i udlandet 
Bayerische Staatsoper har i december 
2019 premiere på Snedronningen med 
engelsk libretto oversat af Amanda 
Holden med titlen The Snow Queen. 
Barbara Hannigan synger Gerdas parti 
og snedronningen synges af Peter 
Rose. Den Kongelige Operas solist 
Sofie Elkjær Jensen er cover for 
Hannigan og lærer derfor partiet på 
begge sprog.
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1 .  A K T

Scene 1 
Lille Kay leger med sin ven Gerda 
hjemme hos hendes bedstemor. Men 
han er mere fascineret af vinter og 
sne end af børnelege og historier, som 
den, Gerda læser for ham om et spejl, 
der går itu. Splinterne kommer i folks 
øjne og hjerter og får dem til at se alt 
forvrænget og grimt.  
    Mens de andre sover om natten, får 
Kay besøg af Den Universelle, som 
præsenterer sig for ham i skikkelse af 
en smuk kvinde: Snedronningen. 

Scene 2  
Mens Kay og Gerda leger og synger et 
børnerim om sommer og roser, får 
Kay pludselig stykker af is i hjertet og i 
øjet, og han begynder at se alting 
forvrænget. Snefnuggenes geometri-
ske perfektion forekommer ham  
smukkere end både roser og Gerda.

Scene 3  
Den Universelle kommer til syne igen, 
stadig i skikkelse af snedronningen, og 
hendes skønhed og perfektion lokker 
Kay ud af huset og ind i en snestorm, i 
hvilken han forsvinder og forlader 
Gerda alene og fortvivlet. 

Scene 4  
I orkanens øje er alt stille og fredeligt. 
Den Universelle kysser Kay og får ham 
til at glemme alt undtaget universets 
matematiske perfektion.

2 .  A K T

Scene 1
Alene tilbage oplever Gerda nu sin 
bedstemor som en hindring for at 
vokse op og tage ud i verden for at 
redde Kay. Hun ser hende som en 
gammel kone, som reder hendes hår 
og tilbyder hende kirsebær og smukke 
blomster for at holde hende hjemme 
for altid som et lille barn. 

Scene 2  
Blomsterne synger om død, og Gerda 
frygter, at Kay måske er død. Hun gør 
oprør og forlader nu hjemmet som en 
teenagepige for at lede efter Kay.

Scene 3 
Gerda befinder sig i et iskoldt landskab, 
hvor en skovkrage prøver at forføre 
hende med tricks og løgne og falske 
forhåbninger om, at hun vil finde Kay 
på Prinsen og Prinsessens slot i 
nærheden. Hans mage slotskragen 
fører dem til slottet. 

Scene 4  
Slottet er en drøm af en forførende 
eventyrverden. Gerda finder ikke Kay, 
men Prinsen og Prinsessen er glade 
for at tage imod hende. Som tak for at 
have bragt Gerda derhen, tilbyder de 
ovenikøbet kragerne fastansættelse, 
men kragerne foretrækker deres 
frihed. Prinsen og Prinsessen leder 
Gerda gennem en fortryllende og 
sensuel nat. 

3 .  A K T

Scene 1  
Selvom Prinsen og Prinsessen forsøger 
at friste Gerda til at blive i denne 
ungdommelige verden af nydelser for 
altid, ved Gerda, at hun har brug for at 
blive voksen, og hun ønsker at fort-
sætte med at lede efter sin kærlighed, 
Kay. Den Universelle viser sig for 
hende, men nu i skikkelse af et Rens-
dyr, som tiltrækker hende, og som 
bærer hende væk fra slottet, mens alle 
ønsker hende en sikker rejse. 

Scene 2  
Rensdyret og Gerda flyver gennem en 
voldsom storm, som afslører verdens 
mørkeste sider for Gerda. 
    Mens Gerda rejser, bliver ældre og 
udforsker verden, oplever vi en 
drømmeagtig metafysisk konversation 
mellem Den Universelle og Bedstemo-
deren, som diskuterer Kay og Gerda, 
og hvordan Gerda endnu ikke har 
indset, hvilken utrolig kraft, hun har i 
sig: kærlighedens kraft.  
   I mellemtiden er Gerda og Rensdyret 
stadig på rejse, og de oplever verdens 
skønhed og glæde i nordlyset.

Scene 3  
De stopper ved en busk med røde 
bær midt i et goldt snelandskab. Her 
kysser Rensdyret Gerda og efterlader 
hende til at skulle kæmpe for sig selv, 
da hun nu er blevet voksen.  
   Da hun nærmer sig paladset, hvor 
Kay er, bliver hun angrebet af 
snedronningens iskolde forposter, som 
hun smelter, godt hjulpet af varmen 
fra engle, som beskytter hende. 

Scene 4  
Gerda kommer ind i ispaladset, hvor 
Den Universelle har bedt Kay om at 
finde ét særligt ord. Dette ord vil give 
ham al viden i verden.  
    Gerda nærmer sig Kay, og hendes 
kærlighed smelter isstykkerne i hans 
hjerte og øje. Han vågner op til voksen- 
livet, til menneskeheden og til deres 
fælles kærlighed. Sammen skriver de 
ordet EVIGHEDEN og begynder rejsen 
hjemad. 

Scene 5  
Den Universelle markerer insisterende 
tidens gang, da Kay og Gerda kommer 
hjem til sommer. De synes bedstemo-
deren er blevet gammel, og hun ser, at 
de nu ikke længere er børn. Tiden er 
gået. Livet er passeret forbi, men nu 
forstår Kay og Gerda, at kærligheden 
varer evigt.

H A N D L I N G
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Sibylle Glosted, Sofie Elkjær Jensen, Gert Henning-Jensen

Sofie Elkjær Jensen, Melis Jaatinen

Boris André, Maria Malmström

Medlemmer af Det Kongelige Operakor, Sofie Elkjær Jensen, Johanne Bock
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AC T  1  

Scene 1 
Little Kay is playing with his friend 
Gerda at her Grandmother’s house.
But he seems to be more fascinated 
by winter and snow than by children’s 
games or children’s stories, like the one 
Gerda reads to him about a mirror that 
breaks into pieces, goes into people’s 
eyes and hearts and makes them see 
everything distorted and ugly.
While the others sleep at night, Kay 
is visited by a Universal Being that 
presents itself to him in the shape of a 
beautiful woman: The Snow Queen.

Scene 2  
While Kay and Gerda play and sing a 
nursery rhyme about summer and 
roses, suddenly something like ice 
shards enter Kay’s heart and eye and 
he starts to see everything distorted. 
The geometric perfection of snowfla-
kes seems more beautiful to him than 
roses or even Gerda herself.

Scene 3  
The Universal Being appears again, still 
in the form of the Snow Queen, and 
her beauty and perfection lure Kay out 
of the house and into a snowstorm 
into which he vanishes leaving Gerda 
alone and distraught. 

Scene 4  
In the eye of the storm all is quiet and 
peaceful. The Universal Being kisses 
Kay and makes him forget everything 
except the mathematical perfection of 
the universe.

AC T  2

Scene 1  
Left at home Gerda now sees her 
grandmother as a hindrance to her 
growing up and going into the world 
to rescue Kay. She sees her as an Old 
Lady who combs her hair and offers 
her cherries and pretty flowers to 
keep her at home, forever a small 
child. 

Scene 2  
The flowers sing stories about death, 
and Gerda fears Kay might have died.  
She rebels and leaves home, now an 
adolescent, in search of Kay.

Scene 3  
Gerda finds herself in a cold icy 
landscape where a Forest Crow tries 
to seduce her with smooth tricks and 
lies and gives her hopes that she will 
find Kay at the Prince and Princess’ 
castle nearby.  His companion the 
Castle Crow leads them into the castle.

Scene 4  
The castle interior is a seductive fairy 
tale world of dreams. Gerda does not 
find Kay there, but the Prince and 
Princess are happy to receive her. 
They even offer a permanent job to 
the crows, to thank them for having 
brought Gerda to them, but the crows 
prefer their freedom. The Prince and 
Princess lead Gerda through an 
enchanting and sensual night.

S Y N O P S I S

AC T  3

Scene 1  
Though the Prince and Princess try to 
tempt Gerda into staying in this 
adolescent world of delights forever, 
Gerda knows she needs to grow up 
and wants to continue searching for 
her love, Kay. The Universal Being 
appears to her but now in the shape 
of a masculine Reindeer who attracts 
her and carries her away from the 
Castle while all wish her a safe journey.

Scene 2  
The Reindeer and Gerda fly through a 
violent storm that reveals to Gerda the 
darkest dangers of the world.  
    While Gerda is travelling and 
growing up experiencing the world, 
we witness a dream-like metaphysical 
conversation between the Universal 
Being and The Grand Mother, who 
discuss Kay and Gerda and how the 
latter does not yet realise the im-
mense power she has in her: the 
power of her love. 
    Meanwhile, Gerda and the Reindeer 
are still on their journey and now see 
the beauty and joy of the world in the 
Northern Lights.   

Scene 3  
They stop by a bush with red berries in 
the middle of a barren snowscape. 
There the Reindeer kisses Gerda and 
leaves her alone to fend for herself, as 
she now is an adult. 
    As she approaches the Ice Palace 
where Kay is, she is attacked by frozen 
guards that she melts, helped by the 
warmth of angels that protect her.

Scene 4  
Gerda enters the Ice Palace where the 
Universal Being is telling Kay to find a 
specific word. That word will give him 
full knowledge of the world. 
   Gerda approaches Kay and her love 
melts the ice shards in his heart and 
eye. He wakes to his adulthood and 
humanity, and to their mutual love. 
Together they write the word ETER-
NITY and start the journey back home.

Scene 5  
The Universal Being relentlessly marks 
the passing of time as Kay and Gerda 
arrive home in summer. They find 
Gerda’s Grandmother very aged and 
she sees that they no longer are 
children. Time has passed. Life has 
passed, but Kay and Gerda now 
understand the eternity of love. 
(Francisco Negrín)

D E T  K O N G E L I G E  T E A T E R S N E D R O N N I N G E N1 2 1 3



Øverst: Maria Malmström, Boris André, Nederst: Sofie Elkjær Jensen, Melis Jaatinen
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Johan Reuter, Melis Jaatinen, Maria Malmström

"Mine tre roller snedronningen, rensdy-
ret og uret er i Francisco Negríns 
iscenesættelse forenet i én karakter. 
Ligesom de tre roller, der illustrerer 
urkraften, bedstemoderen, den gamle 
kone og Finnekonen hænger sammen 
i forestillingen, således hænger mine 
tre roller også sammen. Komponisten 
har angivet i partituret, at rollerne 
synges af den samme person. Min 
figur fungerer som en overordnet 
karakter – en form for naturkraft – en 
universel allestedsnærværende kraft, 
der fremmaner snedronningen og 
rensdyret, som illustreres af dansere i 
Negríns iscenesættelse. Snedronnin-
gen som karakter er en form for 

naturkraft. Den måde, hvorpå karakte-
ren kommer ind i historien og forlader 
den igen – både hos H.C. Andersen 
(snedronningen) og her i operaen 
(Den Universelle) – er meget mystisk 
og udramatisk. Det er ikke en figur, der 
på nogen måde udvikler sig. Karakte-
ren er bare. Snedronningen virker ikke 
som om, hun har nogen følelser i det. 
Hun gør dét, hun gør på samme måde 
som en bræ, der kælver… eller vand, 
der fryser og sprænger en sten i 
stykker. Så på den måde er det ikke 
en figur med følelser. Hvis der er en 
følelse i figuren, så er det kun én 
retning, én ting, der sker, som påvirker 
de to hovedpersoner Kay og Gerda."

Barytonen
er snedronningen

Danmarks verdensberømte baryton Johan Reuter, 
Associate Artist på Den Kongelige Opera i denne 

sæson, fortæller her om sine roller i Snedronningen. 
Reuter synger tre roller, som i instruktøren 

Francisco Negríns iscenesættelse alle indgår i én 
og samme overordnede figur, Den Universelle.
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Lyset i den mørke stemme 

Komponisten Hans Abrahamsen 
besluttede tidligt, at denne altomfat-
tende skikkelse, som Reuter synger, 
skulle fortolkes af den mørke stemme, 
som har mange flere overtoner end 
den lyse stemme. Figuren kan ses som 
en pendant til Sarastro fra Mozarts 
Tryllefløjten, der giver viden videre til 
Tamino og Papageno.
"Det er specielt, at titelfiguren er så lidt 
til stede. Historien er ekstremt varieret, 
der sker virkelig mange forskellige ting, 
og der er rigtig mange karakterer. 
Titelfiguren ruger ligesom over hele 
historien. Den ligger som en konstant 
trussel og er en stillestående ting, som 
lille Kay er fanget i uden mulighed for 
udvikling. Den opgave, han får er 
praktisk talt umulig.
  Snedronningen fremtræder lige-
som de græsk/romerske myters sfinks 

– hun stiller Kay en uløselig opgave, 
som så bliver løst qua en sidehistorie, 
qua noget følelsesmæssigt. Og så tror 
vi, at vi er kommet af med skurken, 
men så er skurken der alligevel i form 
af noget så uafvendeligt som tiden… 
den er der bare. Uret siger ’tik tik’… 
tiden går, små venner…  Det er der jo 
noget uhyggeligt ved. Rensdyret er 
igen naturen, der taler. Rensdyret er 
en langt mere støttende figur, som 
hjælper Gerda, og viser en anden side 
af naturkraften. Den er ikke kun 
faretruende eller ond."

Musikken er det underbevidstes sprog

"Hans’ musik er meget brede klangfla-
der, og han arbejder i høj grad med 

divisi strygere. Det vil sige, at fx. 1. 
violinerne er delt op, og de spiller hver 
deres tone. Det giver en helt særlig 
lydverden. Hans’ musik er douce i 
lange afsnit og gennemsigtig, hvilket 
egner sig godt til at male et lydbillede, 
som fortæller om det, der foregår bag 
figurerne og bag den ydre handling. 
Det er jo det helt særlige opera kan. Vi 
fortæller en konkret historie, der er en 
handling. Det foregår i en form for 
prosa. Fordi vi synger det, er sprogets 
lydlige og lyriske kvalitet selvfølgelig 
meget vigtigt. Foruden det, har vi 
orkestret og musikken, det underbe-
vidstes sprog, der fortæller hvad, der 
foregår bag om handlingen, bag om 
ordene."  
    Inden Johan Reuter sagde ja til at 
synge rollen, gennemgik han partituret 
med komponisten, for at være helt 
sikker på, at rollen passede til hans 
stemme. Abrahamsen var da ikke helt 
færdig med det komplette værk. 
Arbejdet op til en premiere strækker 
sig over en lang periode, og op til en 
verdenspremiere endnu længere. 
    "Musikken i operaen er meditativ, 
grænsende til det hypnotiske, visse 
steder, hvor der zoomes ind på en 
situation og på en følelse. Det er Hans’ 
musik rigtig god til. Det er et værk, der 
sine steder citerer andre stilarter, 
folkemusik og børnesange, så der er 
citater fra fortiden i det. Det er et 
meget personligt værk. Og modsat 
mange andre konstant ekspressionisti-
ske værker, der kommer til at mangle 
lyrikken, vil jeg vove at sige, at Hans’ 
musik er impressionistisk til tider. Jeg 
har været ude for, at mindst ét mo-
derne værk manglede netop det 
element at zoome ind på en følelse, 

Kolleger har kaldt Johan Reuter nørdet 
omkring og hurtig til at lære helt nye 
roller. Selv siger han, at "det vil være 
synd at sige, at det ikke er svært. Men 
jeg har gjort det meget, og jeg kan 
godt lide det. Først og fremmest også 
fordi jeg synes, det er vigtigt. Men det 
er da også en glæde, at det ikke er så 
kompliceret at synge Mozarts c-mol 
messe. Jo, måske kan jeg have en 
nørdet tendens, men jeg har først og 
fremmest også stor erfaring med at 
synge nye værker og atonal musik." Og 
Reuter uddeler ros til operaens 
repetitører, der er supernørdede 
omkring det at indstudere de nye roller 
rigtigt. Men han understreger også, at 
ny musik er meget forskelligt, der er 
kæmpe forskel på at lære Hans 
Abrahamsens musik i forhold til John 
Frandsens musik og igen i forhold til 
Henze og Berg. 

som opera jo altid har gjort."    
    "Hvis vi går langt tilbage, så var 
opera bygget op med recitativiske 
afsnit, som fortalte historien, og så var 
der arier og ensembler, som beskrev 
en bestemt følelse, en bestemt 
situation. Og det gør Hans’ musik. Der 
er fortællende afsnit og der kommer 
også disse meditative situationer, hvor 
musikken fortæller om en følelse, der 
illustrer, hvad der er inde i figurerne 
og ikke bare bringer handlingen videre. 
Det er jo grundlæggende det, opera 
kan. Det var det, operaen i sin form 
tilbage i historien, var bygget op 
omkring."

Den danske opera

"Jeg vil rigtig gerne lave opera i 
Danmark. Jeg er dansker, og jeg har 
selv som barn set og hørt operaer i 
Danmark. Og hvis jeg kan være med til 
at få den maskine til at køre videre, så 
er der intet, der glæder mig mere. Jeg 
har sunget meget på andre sprog og 
navnlig, når jeg synger på tysk – ja så 
kommer følelsen ligeså dybt nedefra, 
som når jeg synger på dansk. Men det 
er noget særligt at udtrykke sig i musik 
på det sprog, som jeg udtrykker mig i, 
når jeg taler med mine børn, og som 
jeg selv er vokset op med. Når det er 
sagt, så er der måske også noget 
problematisk i at synge på dansk? For 
måske jeg giver mig til at tale mere og 
synge mindre? Det at udvikle, hvordan 
vi synger på dansk, er også spæn-
dende at være med til."
  Mariann Sejer 
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Medlemmer af Det Kongelige Operakor, Sibylle Glosted, Sofie Elkjær Jensen, 
Gert Henning-Jensen, Morten Grove Frandsen, Jens Christian Tvilum
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Der er sket meget for Hans Abraham-
sen siden Winternacht fra 1978, og 
siden komponisten i 2012 fik en 
bestilling fra den daværende konge-
lige operachef Sven Müller på at skrive 
en ny dansk opera. Abrahamsen har i 
mellemtiden opnået en verdensbe-
rømmelse, der er få nulevende kom-
ponister forundt. Han har modtaget 
Sonnings Musikpris i april 2019 som 
den femte dansker nogensinde, og i 
september 2019 valgte den britiske 
avis The Guardian hans let me tell you, 
skrevet til sopranen Barbara Hannigan 
og orkester fra 2013, til det 21. år-
hundredes bedste klassiske værk. let 
me tell you blev endnu et perfekt 
snefnug på vejen til en positiv musi-
kalsk sneboldseffekt. Abrahamsen 
fortsatte nemlig arbejdet med den 
menneskelige stemme i centrum, et 
arbejde, der blev til operaen og hans 
første sceniske værk. En ting har dog 
ikke ændret sig siden 1978, og det er 
komponistens fascination af at be-
skrive naturfænomenet sne i sin musik.

Splinten i øjet

Hans Abrahamsen valgte tidligt i 
arbejdet med operaen Snedronningen 
nogle for ham væsentlige temaer ud 
af eventyret, som han betegner som 
"en kompliceret historie med ufattelig 
mange lag."
  "Jeg blev fanget af Kay og Gerda, 
der i begyndelsen lever i en paradisisk 
uskyldig verden og går rundt mellem 
roserne og synger. Da splinten kom-
mer i Kays øje og hjerte, træder 
intellektet og ironien ind. Kay bliver 
fremmed over for Gerda. Han viser 

hende, at snefnuggene gennem 
forstørrelsesglasset er mere perfekte 
end de rigtige roser. Han vil gerne 
lege med de andre drenge på den 
store plads. Men han er fremmed for 
at lege med de andre drenge. Han kan 
ikke komme ind i deres verden, han 
skal et nyt sted hen. Og så bortfører 
snedronningen ham… Det har jeg 
oplevet selv. Det med ikke at kunne 
komme ind i legen med de andre 
drenge. Jeg blev selv fanget af at stå 
på ski, det kunne jeg godt. Men jeg 
kunne ikke stå ned ad de store bakker 
med mit dårlige ben. Så musikken blev 
’det andet sted’ for mig. For Kay er det 
snedronningens verden, og han bliver 
mere og mere kold og analytisk. Og 
Gerda er fuldstændig forfærdet over 
at miste sin bedste ven Kay."

Forlæns og baglæns tid med forsinkelse

Gennem hele 2. akt bliver Gerda mere 
og mere forsinket i sin søgen efter Kay. 
"Først møder hun den gamle kone, der 
altid har ønsket sig en lille pige som 
Gerda, og hun får Gerda til at glemme 
Kay. Den gamle kone er på en måde 
moderen, der ikke vil slippe hende, og 
som bringer hende tilbage til en slags 
paradisets have. Men Gerda opdager, 
at roserne mangler i den tuttenuttede 
verden. Så kommer hun i tanker om 
Kay og opdager, at ’Gud, hvor jeg har 
sinket mig.  Det er blevet efterår.’ Hele 
dette afsnit handler om at blive 
forsinket… Så møder Gerda skovkragen, 
der jo på mange måder er en forfører. 
Og der er også lidt Klodshans over 
denne scene, hvor Skovkragen fortæl-
ler hende, at prinsessen på slottet har 

At være 
forsinket til tiden

"Mit værk Winternacht fra 1976 var skitseret for 
sopran og syv instrumenter med tekst af Georg Trakl. 

Alt var skitseret, musikken som baggrund og jeg 
forestillede mig sangeren… "Schnee ist gefallen", 

sneen ligger og den glødende dag kommer. Disse 
billeder inspirerede mig til musikken, og så skulle jeg 
lægge stemmen ind i den musik. Men det kunne jeg 

ikke. Musikken var der bare, opstået ud fra 
teksten… Men lægge stemmen ind, 

det kunne jeg ikke."
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ægtet den mest veltalende mand af 
alle bejlerne. Og Gerda tror selvfølge-
lig fejlagtigt, at det er Kay."  
       Tidsbegrebet betyder i det hele 
taget meget i Abrahamsens komposi-
tion og i hans liv. "Min vision i operaen 
var, at 1. og 2. akt hver er i fire scener, 
og tidsrytmen bliver to og to længere 
og længere. Det er faktisk den om-
vendte struktur af Schnee, hvor tiden, 
forløbet, bliver kortere og kortere. I 
Snedronningen bliver tiden længere. 
Tiden bliver forsinket, og den udvider 
sig. Den forsinkelse, Gerda oplever, er 
også en side, jeg genkender i mig selv. 
Man udsætter ting, man kan ikke 
komme videre, man sidder fast. Man 
går i stå. Der kan komme pauser, også 
når jeg siger noget. Jeg oplever det 
hos Kay, der bliver mere og mere 
nedfrosset. Han kan ikke løse for-
stands-isspillet, hvor han skal anbringe 
isstykkerne, så han danner det rigtige 
ord. Han mangler ordet. Man skal være 
tålmodig. Og i øvrigt, når Kay og 
Gerda i slutningen af operaen kommer 
tilbage til byen, er fortællingen gået 
fra efterår over vinter til forår. Så de 
oplever også nogle ting baglæns. Så 
tiden går på en måde baglæns."

Englene og klimaet

Tilbage til sneen. "Hele operaen 
begynder med snemusik," fortæller 
Hans Abrahamsen. Kay viser i 3. scene 
i 1. akt Gerda snefnuggene gennem 
forstørrelsesglasset. Denne snemusik 
kommer forvandlet tilbage, da Gerda 
senere i 3. akt i operaen befinder sig i 
snedronningens verden. Hun oplever 
en stærk snestorm, hvor snefnuggene 

forvandler sig til snedronningens 
forposter. Gerda gennemgår på en 
måde de samme ting og går den 
samme vej som Kay i 1. akt. Der er 
derfor flere musikalske paralleller 
mellem 1. og 2. akt og mellem 3. og 1. 
akt, men musikken transformeres, da 
det samme opleves af Gerda. "Det er 
det fantastiske med opera, at man 

– ligesom på film -  kan lave flashback 
og flashforward – her sker det også i 
musikken," fortæller komponisten. "Da 
Kay skal finde det rette ord til sidst, 
hører vi musik, der stammer fra de 
tidligere to akter." 
      Gerdas ånde forvandles til engle, 
der redder hende. Englene beroliger 
snedronningens forposter og dermed 
vejret, for klimaet har været fuldstæn-
dig ude af balance. Så englene kom-
mer og bringer stormen til ro og 
verden i balance. Og hvis komponisten 
har "tænkt noget om klimaet" er det 
her, fortæller han.  
     Da Gerda finder Kay falder hendes 
tårer ned på Kays bryst og tør isklum-
pen i hans hjerte. Da han selv begyn-
der at græde ved synet af Gerda, får 
tårerne splinten ud af hans øje. Hun 
bringer vandet, der kommer i form af 
tårer. Det er vandet, der går igen.  
   "Det er meget smukt, at i det øjeblik 
Kay holder op med at blokere og 
tænke så meget, i det øjeblik, han 
giver slip, så begynder isstykkerne at 
danse. Hver stykke har et bogstav, der 
danner ordet evigheden. Så er han fri. 
Han bliver befriet. Vi mennesker skal 
tænke og være cool, når vi gør noget, 
men på et tidspunkt, når vi giver slip, 
så kommer tingene til én."

"Operaen er tilegnet min datter Emilie. 
llustrationen til Snedronningen af Svend Otto S. 

har fra hun var to år hængt på Emilies væg. 
Den viser 2. akt 4. scene. Emilie har set på

dette, siden hun var lille, og nu kan hun høre, 
hvordan jeg forestillede mig, det skulle lyde."

Illustration af Svend Otto S., venligst udlånt af 
Carlsen; Lindhardt & Ringhof.

Nu kom de ind i den første sal, den var af rosenrødt atlask med kunstige blomster op ad væggen; 

 her susede dem allerede drømmene forbi.

"Nu kom de ind i den første sal,
den var af rosenrødt atlask med

kunstige blomster op ad væggen;
her susede dem allerede

drømmene forbi."
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Sofie Elkjær Jensen, Johan Reuter

Hans Abrahamsen i midten med dirigenterne Ian Ryan og Robert Houssart

En apoteose

Fortællingen bevæger sig fra vinter til 
sommer. Tiden og også musikken 
udvider sig til slut i en slags apoteose, 
der synges på H.C. Andersens ord, 
ligesom forfatterens ord er anvendt så 
meget som muligt gennem hele 
operaen. Komponisten mener, at 
værket også kan ses som en hymne til 
snedronningen, som en figur, der giver 
os rationel indsigt. Snedronningen 
sætter hele udviklingsprocessen for 
Kay og Gerda i gang. "Snedronningen, 
rensdyret og uret synges af den 
samme person, og for mig griber 
rensdyret også ind i det animalske, i 
den kraft, der bringer Gerda op mod 
snedronningen. Uret er bare tiden, der 
går. Snedronningen ved helt fra 
begyndelsen, hvad der skal ske, for at 
vejret kan komme i balance, og for at 
Kay og Gerda kan komme tilbage og 
blive som børn igen og komme ind i 
guds rige… det er barnet, der genop-
retter balancen mellem kulden og 
varmen og vinteren og foråret…" 
     En modpol til snedronningen er 
bedstemoderen, der i begyndelsen 
antyder, at der er en dronning over 
snefnuggene. De tre roller bedstemo-
deren, den gamle kone og finnekonen 
synges af den mørktfarvede kvinde-
stemme. Finnekonen er nærmest en 
shamanistisk skikkelse, der hjælper 
Gerda med at finde ind til sin egen 
kraft og styrke. 

Musikken

"Orkestret er på mange måder land-
skabet, som operaen bevæger sig 

igennem. Orkestret afspejler det, der 
sker på scenen både direkte og 
uddybende eller som et kontrapunkt. 
Næsten som et maleri eller scenografi, 
en slags musikalsk scenografi til det 
landskab, sangerne bevæger sig i. 
Forhistorien i H. C. Andersens eventyr 
om den onde trold, der splintrer 
spejlet, er Gerdas godnatsang til Kay i 
begyndelsen. Denne sang stammer 
tilbage til et korstykke, Sangen om os, 
skoven og trolden fra 1970, hvor jeg 
selv har skrevet teksten. Der er også 
referencer fra mange af mine værker 
fx Walden, Märchenbilder, nyere ting 
fra fx Schnee og fra left, alone, ven-
strehåndsklaverkoncerten, som jeg 
skrev, mens jeg arbejdede med 1. akt 
af Snedronningen. Det er jo stof fra 50 
år, der finder sammen i min opera. 
Jeg genkalder og genbesøger materi-
ale, jeg har arbejdet med, der finder 
ind i denne historie, men selvfølgelig i 
nye former."
     "Der ligger en enorm kraft i musik-
ken, når den klinger ud, og når man 
sætter den an. En strygertone skal 
hele tiden tilføres energi. Der er en tid, 
som ved en vejrtrækning. Der ligger 
en fantastisk glæde i noget, der klinger 
og bagefter ligger stilheden. Der ligger 
en dobbelthed i, at noget dør ud, men 
også at noget går ind i et åbent rum. 
Der ligger en melankoli, en dobbelt-
hed til sidst i historien. En accept af at 
tiden er gået i eventyret, og at Kay og 
Gerda sådan set er blevet som børn 
igen. Samtidig er der en melankoli over 
tiden, der er gået, men en stor glæde 
over den varme, velsignede sommer. 
Og der er en taknemmelighed over, at 
tiden stadigvæk er der, og at den 
åbner sig." Mariann Sejer
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Vi sikrer kulturarven, når H.C. Ander-
sens eventyr ligger på gaveborde med 
dåbsgaver, når vi læser eventyrene op 
for vores børn, og når vi igen møder 
eventyrene i skolen, hvor de er obliga-
torisk pensum. Her er de kendte 
historier måske endda ledsaget af 
fortællingen om den fattige dreng, der 
brød med de mønstre, der var lagt til 
rette for ham og blev verdensberømt 
eventyrdigter.

Formidling i og om H.C. Andersen er 
bare ikke nok til at sikre, at vi bliver ved 
med at finde Andersen og eventyrene 
værdifulde nok til at blive givet videre. 
Og det er heller ikke her man kan 
finde mulige forklaringer på, at even-
tyrene stadig i dag tilskrives nye 
betydninger og bruges på nye måder i 
mange forskellige genrer.
  Der er bare noget ved H.C. Ander-
sen der gør, at vi stadig finder ham 
værdifuld nok til at fortolke ham på ny 
og dermed give ham videre. En af 
grundene er måske, at der er noget 
grænseløst ved H.C. Andersens 
eventyr, som gør dem i stand til at 
forcere både rumlige, tidslige og 
genremæssige afgrænsninger. Ander-
sens mest kendte figurer og scener 
fungerer som spejle, som mennesker 
på tværs af kulturelle grænser, aldre, 
køn og værdigrundlag kan identificere 
sig med. 
  At eventyrene har vist sig at fun-
gere sådan, er måske fordi de ikke 
rummer entydige moraler. Havde H.C. 
Andersen sat sig igennem som autori-
tær forfatterstemme med et budskab 
om, hvad der er rigtigt og forkert, og 
med forslag til, hvordan vi mennesker 
bør være i verden, kunne 

formaningerne i dag meget vel virke 
fastfrosne både i tid, rum og genre. 
Men hvor man leder efter moraler i 
Andersens eventyr, finder man i stedet 
ambivalens: Hvis nogen lever lykkeligt 
til deres dages ende, må man ofte 
overveje, om de nu også gjorde det? 
Hvis nogen er onde eller gode, er de 
så det? Eventyrene forholder sig åbent 
og diskuterende til betydningen af 
normer, holdninger, overbevisninger 
og karaktertræk, og de lægger op til, 
at vi bruger vores fantasi, når vi 
forholder os til dem. De opfordrer os til 
at overveje, hvad det er, der er vigtigt 
for os og hvorfor. 
  H.C. Andersen viser sig altså hele 
tiden brugbar i nye sammenhænge, 
og brugen af ham kan sikre, at hans 
eventyr fortsat gives videre. Men ofte 
ser vi også eksempler på den risiko, 
der er uløseligt forbundet med at 
være så brugbar som Andersen: 
Nemlig at han forsøges låst fast i 
bestemte betydninger; at der udvæl-
ges måder han skal forstås på frem for 
andre. Det sker f.eks., når han præsen-
teres som en romantisk forfatter på 
grundskolers kanon, når hans status 
som ’mønsterbryder’ introduceres 
som en nøgle, der kan låse hele 
forfatterskabet op – eller når han bliver 
et billede på noget særligt dansk, som 
nytilkommere i Danmark skal kende for 
at bestå indfødsretsprøven.  
  Sådanne statiske versioner af 
kulturarven kan medføre, at det bliver 
sværere at få øje på, hvad det lige var, 
som var så værdifuldt, at det skulle 
gives videre. Derfor er det så vigtigt, at 
der ikke kun formidles og undervises i 
og om H.C. Andersen. Det er alles 
ansvar også at forholde sig til, hvad det 

Hvad skal vi med 
H.C. Andersen?

H.C. Andersen er kulturarv. Men kulturarv er
en foranderlig størrelse: Det er ikke givet, at den
bliver ved med at være som den er, eller at den

bliver ved med at være kulturarv til evig tid.
Kulturarv beholder sin status, når vi mennesker
finder den værdifuld nok til at videregive den 

til næste generation.
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vil sige at formidle med Andersen. Det 
gør vi, når vi spejler os i eventyrene, 
og når vi tilfører dem aktuel værdi ved 
at fortolke dem på ny i forskellige 
genrer og på forskellige platforme. Et 
værk, der er ’frit efter H.C. Andersen’ 
er netop et eksempel på det. 

Hvad skal vi så med Snedronningen? 

En fastlåst version af H.C. Andersen, 
der har vist sig særdeles bæredygtig 
og effektiv, er forestillingen om, at 
eventyrene er skrevet til børn og at de 
dermed primært er børnelitteratur. 
Sneedronningen, der blev udgivet 
første gang i 1844, er et af de eventyr, 
der gennem tiden ofte er blevet 

fundet brugbart til nyfortolkninger, og i 
dem, der henvender sig til børn, er 
forlægget gjort mere letfordøjeligt. Det 
er ofte ambivalensen, den manglende 
morale, det uhyggelige, der udelades. 
Dermed sidestilles ’børn’ med ’det 
barnlige.’ Allerede i Andersens samtid 
foreslog Georg Brandes imidlertid, at 
brugen af det barnlige i eventyrene 
ikke er henvendt til børn. Han skrev: 
"Udgangspunktet for hans Kunst er 
Barnets Leg, der gør Alt til Alt. (…) 
Nerven i denne Kunst er Barnets 
Indbildningskraft, der besjæler og 
personliggør Alt." Barnets indbildnings-
kraft er noget, der gerne skulle 
eksistere i alle mennesker, uanset 
alder. Det barnlige er her det almen-
forståelige: De træk i eventyrene, som 

vi hæfter os ved – og måske også 
forstår os selv igennem.
  To af eventyrets hovedpersoner, 
Kay og Gerda, er børn. Eventyret er 
dog ikke skrevet til børn, men til barnet 
i os alle: Det barn, der et øjeblik lader 
verden være for at aktivere sin fantasi, 
så alt kan blive til alt. Gør du det, vil du 
se, hvordan det grænseløse folder sig 
ud i takt med, at stereotype grænser 
udviskes og flyttes i fortællingen. Du vil 
se, hvordan almenforståelige træk og 
følelser placeres i karakterer, der 
hverken er rendyrket onde eller gode, 
og hvordan selv den onde snedron-
nings handlinger måske også rummer 
noget, vi kan forstå. Og du vil se, 
hvordan dem ingen regner for meget 
kan sige og gøre de vigtigste ting. 

Hvis du lægger mærke til en af disse 
ting i denne nye fortolkning af Snee- 
dronningen, sidder du måske bagefter 
med følelsen af at have fået det 
eneste, H.C. Andersen lover i begyn-
delsen af eventyret: "Naar vi ere ved 
Enden af Historien, veed vi mere, end 
vi nu vide." Hvad vi så ved, er op til os 
selv og de værdier, vi møder, når vi ser 
ind i det tidløse spejl, H.C. Andersens 
eventyr er. 

Artikel af Anne Klara Bom, kultur- 
forsker ved H.C. Andersen Centret, 
Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Sofie Elkjær Jensen, Boris André, Maria Malmström Medlemmer af Det Kongelige Operakor, Morten Grove Frandsen,
Sibylle Glosted, Gert Henning-Jensen, Sofie Elkjær Jensen
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Painting the 
world stronger
From bridges and boats to power stations 
and buildings like the Royal Danish Opera 
House, our coatings can be found around 
the globe, helping make our world safer, 
stronger, more beautiful and longer lasting. 
It’s why we exist and why we’re the partner 
of choice for customers in the protective, 
marine, decorative, yacht and container 
markets in over 80 countries worldwide.

See how we can make your business 
stronger at hempel.com

Det Kongelige Teater ønsker at takke alle vore sponsorer for deres aktive medvirken til, 
at vi kan skabe scenekunst på højeste internationale niveau.
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David v Kauffmann

 

Knud Højgaards Fond

Konsul George Jorck og 
Hustru Emma Jorck’s Fond
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P R O D U K TI O N

Producent:
Stig Debois
Produktionsleder:
Johannes Brandt 
Scenemester:
Peter Jepsen
Forestillingsleder:
Berit Wolsted Jones
Instruktørassistent:
Ida Elling Magnus
Assisterende dirigent:
Alexander Colding Smith
Repetitører:
Nick Fletcher
Ian Ryan
Leif Greibe
James Sherlock
Kostumer:
Berit Præstegaard
Belysningsmester:
Sune Munk Schou
Produktionsmand scene:
Jørgen Jørgensen
Jacob Olsen
Produktionsmand lys:
Jorge Cebolinho
Jan Nielsen
Signalør:
Lars Ridder
Tekstafvikling:
Katrine Stenseth Viltoft
Tonemester: 
Sebastian Eskildsen
Martin Reinwald
Konstruktør:
Lise Løkkegaard
Snedker:
Lasse Pedersen
Smed: 
Peter Dissing Storm
Maler:
Kirsten Brinch
Ask Bengtson
Møbler: 
Thomas Kolding 
Rekvisitør: 
Anna Dyrby
Herreskrædder: 
Magnus Tougaard
Daniel Hertz 
Dameskrædder: 
Anne Aasted
Maja Hørberg
Modist: 
Gitte Løgtholt Poulsen
Tekstilværksted: 
Mikala Gandrup
Maskør og paryk: 
Peter Friman
Kostumetekniker: 
Jill Poczkai Ibsen
Susanne Nygaard
Lene Rostrup

Parykværksted: 
Peter Friman, Anni Kristiansen
Talentplads forestillingsleder:
Angelique Giroir
Talentplads instruktørassistent:
Dina Fie Lorentzen
Fotograf:
Per Morten Abrahamsen
Prøvesalsteknik:
Jes Bigum
Operakoordinator:
Morten Danvad
Henriette Holm Sandbye
Koradministrator:
Karen Tang Andersen
Musikarkiv:
Ulla Aasted Due
Kapeladministration:
Jens Juul
Anne Hauger
Mikael Poulsen
Producent/kapelkoordinator:
Adam Stadnicki
Strategisk planlægger:
Rikke Mortensen
Chefsekretær:
Annett Fogh
Programredaktør:
Mariann Sejer
Ressourcechef:
Piet Bossant
Head of casting:
Franziska Maria Kaiser
Husinstruktør:
Line Kromann
Studienleiter:
Orsi Fajger / Nick Fletcher 
(interim)
Hovedleverandør af 
scenografisk produktion:
Engelbrecht Construction

D ET KO N G E LI G E TE ATE R

Teaterchef:
Kasper Holten
Balletmester:
Nikolaj Hübbe
Operachef:
John Fulljames
Skuespilchef:
Morten Kirkskov
Salgs- og planlægningsdirektør:
Henrik Sten Petersen
Økonomi- og personaledirektør:
Marie Munk
Kommunikationsdirektør:
Magnus Restofte
Udviklingsdirektør:
Dorthe Paulli
Administrationschef Balletten:
Søren Normann Hansen
Administrationschef Operaen:
Malene Truelsen

Administrationschef Skuespillet:
Carsten Møller
Chef for HR og Jura:
Marianne Thorsen
Adm. scenechef:
Rasmus Clausen
Kostumechef:
Sophie Secher Kroner
Chef, scenografisk afdeling:
Kim Fridbjørg
Kapelchef:
Antony Ernst
Marketingchef:
Jacob Rosendal
Chef for Strategisk planlægning 
og analyse:
Jeanette Reutzer
Chef for Salg & Kundeservice:
Stefan Yong Gildhoff
It-chef:
Martin Thaarup Larsen

TE K N I K / P R O D U K TI O N

Scenechef Skuespilhuset:
Michael Franch
Scenechef Operaen:
Søren Bøllingtoft
Scenechef Gl. scene:
Brian Nielsen
Leder for scenografisk
produktion:
Sanne Brodersen
Lager og logistikchef:
Lars Møller Rasmussen
Rekvisitafdelingen:
Mikkel Theut
Herreskrædderne:
Magnus Tougaard
Dameskrædderne og 
Tekstilværksted:
Mette Kibsgaard
Maskør– og paryk:
Nina Brødegaard Resch
Hatteværksted:
Pernille Rode
Kostumeteknikken:
Ausa Marie Thorvardarson
Statist- og påklæderafdelingen:
Ralf Friedrichsen
Tryk:
Rosendahls – print - design – media

Læs mere om Det Kongelige Kapel
og Det Kongelige Operakor på
kglteater.dk
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Del din teateroplevelse

Hjælp os med at få endnu flere i teatret.
Del dine store teaterøjeblikke på de sociale 
medier og inspirer dine venner, veninder,
din svigermor og alle andre til en tur i
Det Kongelige Teater. Brug meget gerne:

# kglteater


