Aarhus 15. november 2018
Pressemeddelelse:

Den Jyske Opera løfter sløret for sæson 2019-20
Den Jyske Operas opera-tidsmaskine er i august 2019 klar til at føre publikum tilbage til den mørke,
tidlige renæssance under de tyske borgerkrige for at møde Martin Luther i en klostercelle i
Wittenberg i operaen Michael Kohlhaas af den danske komponist Klenau. På Danmarksturné i
efteråret 2019 føres publikum til en snedækket lysning i en russisk birkeskov i begyndelsen af 1800tallet for at se to lidenskabelige mænd i duel på grund af kærligheden til en kvinde i Tjakovskijs
Eugen Onegin. I foråret 2020 kan operagæster i hele landet opleve seraillet, et mystisk, orientalsk
harem, og se kampen mellem to fængslede kvinder og fire mænd i Mozarts Bortførelsen fra
Seraillet.
2019-20 er en helt særlig sæson, hvor Den Jyske Opera for første gang nogensinde samarbejder
med Aarhus Teater om en samlet musikteaterproduktion. Sammen skaber de to huse en forestilling,
der giver en ny vinkel på den legendariske grev Dracula. Vi byder også på et gensyn med
babyoperaen HjerteLyd, fordi det aldrig er for tidligt at opdage musikkens magiske verden.

”

Vi er klar til at forføre dig med hele vores håndværk i
teatrets farverige verden, til at fortrylle dig med det mest globale
sprog - musikken - og til at diskutere nogle af de mest
påtrængende spørgsmål i livet her i begyndelsen af det 21.
århundrede.
Philipp Kochheim, operachef Den Jyske Opera

Den danske serie sætter fokus på en række af ældre og næsten glemte danske operaer. Operaen
Michael Kohlhaas er den anden i serien. Den første opera i Den danske serie er Kleopatra, som
opføres i foråret 2019.
Billetsalget til HjerteLyd og Dracula er åbent. Billetsalget til øvrige forestillinger åbner i foråret 2019
hos landets teaterforeninger og spillesteder. Følg med på www.jyske-opera.dk.
Sæsonpræsentation med gratis smagsprøver fra den kommende sæson: Opera i parken med Den
Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester lørdag 22. juni kl. 15.00 i Skanseparken, Aarhus.
Programbog: Hele sæsonen kan nærstuderes i Den Jyske Operas programbog på 100 sider.
Publikum kan hente bogen på landets spillesteder i forbindelse med Den Jyske Operas forårsturnéer
2019 med Kleopatra og María de Buenos og i Musikhuset Aarhus, når Den Jyske Opera opfører
Carmen 24. november-1. december 2018. Online udgave findes på issuu.com/denjyskeopera.
Turné i hele landet: Sæson 2019-20 bliver i disse dage præsenteret på det årlige
teaterforeningsseminar, hvor landets 68 frivilligt arbejdende teaterforeninger mødes og indkøber
kvalitetsopera og –teater til små og store spillesteder især udenfor de større byer i hele Danmark.
For yderligere oplysninger eller interview med Philipp Kochheim kontakt venligst Anne Visby Larsen,
mobil 29 80 42 73, mail avl@jyske-opera.dk.
Med venlig hilsen
Den Jyske Opera / Danish National Opera

www.jyske-opera.dk

Den Jyske Opera – sæson 2019-20
MUSIKHUSET AARHUS / AARHUS SYMFONIORKESTER
Michael Kohlhaas (Paul August von Klenau)
Den Danske Serie
Skandinavisk premiere:
21, 22. og 24. august 2019 i Musikhuset Aarhus.

TURNÉ MED LANDSDELSORKESTRENE
Eugen Onegin (Tjajkovskij)
Premiere: 9. oktober i Odense Koncerthus.
Danmarksturné: 9. oktober - 30. november 2019
Musikhuset Aarhus: 8., 9., 15. og 16. november 2019

TURNÉ MED LANDSDELSORKESTRENE
Bortførelsen fra Seraillet (Mozart)
Premiere: Musikhuset Aarhus: 21., 22., 28. og 29. februar
2020. Danmarksturné: 21. februar – 4. april 2020

COPRODUKTION MED AARHUS TEATER
Dracula (Martin Lyngbo med Lucas Svensson efter Bram
Stokers roman)
Premiere: 29. april 2020
Turné: 29. april 2020 – 6. juni 2020
Billetsalget er åbent
TURNÉ - OPERA FOR BABYER 0-2½ ÅR
HjerteLyd (Sam Glazer)
Premiere: 11. januar 2019 på Godsbanen, Aarhus.
19.-24. september 2019 GrowOP! Festival.
Turné januar 2019 - april 2020.
Billetsalget er åbent.
OPERAFESTIVAL FOR BØRN
GrowOP! Festival 19.-24. september 2019
Modtager af P2 Prisen Årets nyskabelse
Operafestival for babyer, børn og unge fra 0-14 år
Forestillinger på en række spillesteder i Aarhus

GRATIS SÆSONPRÆSENTATION I AARHUS
Opera i parken 22. juni 2019 kl. 15.00
Smagsprøver på sæson 2019-20.
Gratis koncert i Skanseparken, Aarhus
Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester

