Opera Vildmark
operaproduktioner

Vi ger operan liv
i underhållande
och lättillgängliga
föreställningar. Med livfullhet och värme erbjuder vi er högkvalitativa
och minnesvärda upplevelser i operans magiska värld.
OPERA VILDMARK erbjuder färdiga
operaproduktioner, operakavalkader,
färgsprakande och varierade konsertprogram, underhållning till invigningar, företagsevenemang, festivaler,
opera a‘la carte, bröllop, begravningar
eller privata fester.
Ensemblen består av professionella
operasångare utbildade i Sverige och
utomlands.
Opera Vildmark producerar en årligen återkommande operafestival i
Lainio By i Lappland, samt turnerande

gästspelsverksamhet. Man har samarbetat med bl a
Skansen och Kulturfestival på Åland samt producerat
operaföreställningar för Ice Globe Theatre, Jukkasjärvi
Icehotel. På repertoaren finns både komiska och tragiska
operor i en/två akter (20-70 minuter) samt konsertprogram. Föreställningarna är uppbyggda med tanke
på att de ska vara lätta att förflytta och för att de
även skall kunna framföras utomhus.
Opera Vildmark tar även gärna emot beställningsverk
och anpassar framförandet efter kundens önskemål.
Vi spelar också barnopera och arrangerar seminarier,
föreläsningar och workshops. Producent är Carina
Henriksson (se sid 40).

www.lainio.com/opera

“..här visade Vildmarksoperan i Lainio en imponerande bredd och sångligt kunnande.”
-NSD Opera on Ice
”Det var en skönsjungande ensemble som med det förväntade teatraliska utspelet förde komedin
till sin happy end..”
-NSD Signor Deluso-T Pasatieri
“Opera Vildmark gjorde ett bejublat gästspel… Carina Henriksson och hennes vänner lyste
på scen lika mycket som stjärnorna på himlen ovanför publikens huvuden”
-Kiruna CC Shakespeare in love
Opera Vildmark har tilldelats flera priser och utmärkelser för sina produktioner: ”För sina insatser vid Opera Vildmark samt för sitt engagemang för utvecklingen av scenkonsten i stort
får Operasångerskan och producenten Carina Henriksson föreningens stora pris som överlämnades av Håkan Hagegård själv. ”
-Hagegårdens Vänner
”Operasångerskan och producenten Carina Henriksson har i en fantastisk kombination av
kunskap om och kärlek till sin konstform och hembygd lyckats placera Lainio på världskartan som en ort med unik tillgång till opera av högsta klass.”
-Rubus Arcticus
Carina Henriksson, Lainio 4168, 980 10 Vittangi tel 0981-410 25, 070-685 95 71
e-post operavildmark@hotmail.com hemsida www.lainio.com/opera
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