CARINA HENRIKSSON har en bred och
varm sopran med en mörk dramatisk
klangfärg, bra botten och säker höjd.
”An attractive lady with an attractive voice, the voice sits forward and
is clear..esellent use of the vertical
singing” -Ryland Davies

Carina

Henriksson
operasångerska, producent
” Med sitt engagemang
och sin värme bryter hon
den eventuellt förväntade
nordiska tystnaden med de
ljuvaste toner.” -Rubus Arcticus
”Carina har visat prov på stor
entusiasm och entreprenörsanda
både som sångerska och producent.
Hon är och kommer fortsättningsvis
att vara en stor tillgång för svenskt
musikliv” -Håkan Hagegård
Carina arbetar som frilansande
operasångerska med Europa som
arbetsfält. Denna mångbegåvade
sångerska sjunger mestadels opera
men bjuder även på lättare underhållning; operett, visor, sakral musik
och tornedalsk folkmusik…
Carina har bred erfarenhet och är
flitigt anlitad vid konserter och olika
kulturevenemang. Hon har sjungit
roller som Mikaela ur Carmen, Nedda
ur Pajazzo, Giorgetta ur Il Tabarro,
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Nanetta ur Falstaff , Anna ur Le Villi , Amelia ur
Maskeradbalen m m. Bland de coacher hon arbetat
med kan nämnas Hovsångerska Berit Lindholm i
Sverige. Neil Mackie i London, Maestro Bruno Pola
i Italien och Jeffrey Goldberg, Metropolitan Opera i
New York. Utöver detta arbetar hon som producent
för Opera Vildmark (se sid 73).
Carina är utbildad vid bl a Operastudio 67 i Stockholm och Royal Academy of Music i London. Hon
har läst musikvetenskap, musikteatervetenskap,
operaregi, dramaturgi och pedagogik vid Kungl
Musikhögskolan, SU och Operahögskolan i Stockholm.
Carina har vunnit flera priser och stipendier för
sin sång och sitt arbete med Opera Vildmark;
Andrew Sandrew, Fredrika Bremer, Golje och Gålöstipendier, Jubileumspriset - Frimurarorden, Sparbanksstiftelsen i Norrbotten, Svenska Konstnärsnämnden två år i rad, Hagegårdens stora pris samt
nyligen Rubus Arcticus konst och kulturstipendium.
Carina har medverkat i såväl svensk som utländsk
radio och TV. Utbildad till diplomerad exportassistent/säljare vill hon gärna fungera som en
ambassadör för Kiruna och Lappland ute i världen.
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