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Aarhus den 7. januar 2018 

Pressemeddelelse  

Den Jyske Opera præsenterer  

Danmarkspremieren på babyoperaen HjerteLyd for babyer 0-2½ år  

Premiere 11. januar 2019 på Godsbanen, Åbne Scene, Aarhus 

 

Komponist Sam Glazer  Librettist/instruktør Zoë Palmer  Scenograf Tanja Bovin   

Sangere: Johanne Højlund og Leif Jone Ølberg  Musikere: Johanne Andersson og Kasper Hemmer Pihl 

 

For første gang nogensinde kan man opleve danskproduceret babyopera i Danmark. Nybagte 

forældre og bedsteforældre kan få en musikalsk oplevelse sammen med deres baby i operaen 

HjerteLyd, når Den Jyske Opera åbner døren ind til operaens sanselige univers. Forestillingen vil 

drage både babyer og voksne ind et landskab af farver og lyde, som er skræddersyet til de små på 0-

2½ år. Babyernes egne lyde og børnenes fysiske aktivitet bliver en del af forestillingen, hvor 

scenografien vil give sanselige oplevelser af bløde, glatte og pelsede overflader og lys og mørke. 

Teksten i operaen er både på engelsk, dansk og babysprog. 

 

At skabe en operaforestilling for de allermindste åbner fantastiske muligheder for at udvikle 

operaens format og udtryk til noget ganske særligt. Børn, der endnu ikke er begyndt at 

udtrykke sig sprogligt, oplever med hele kroppen og alle sanser vidt åbne”, fortæller 

børneoperaproducent Birgitte Holt Nielsen og fortsætter ”Den Jyske Opera har skabt en babyopera 

med et hold af kunstneriske kræfter med dansk og internationalt islæt, hvor alle involverede har 

mange års erfaring med opera for børn. I Danmark har ingen operainstitutioner før begivet sig ud i at 

skabe en ægte babyopera - en opera på de allermindste børns præmisser”. 

 

Bag babyoperaen HjerteLyd står komponist Sam Glazer og librettist og instruktør Zoë Palmer, som er 

internationalt anerkendt og prisbelønnet for deres babyoperaer. Tanja Bovin vender tilbage til Den 

Jyske Opera som scenograf, tidligere har vi oplevet hendes legende univers i den anmelderroste 

Volapyk (2008). Efter premieren på Godsbanen i Aarhus opføres HjerteLyd rundt i Danmark.  

Kontakt Anne Visby Larsen (mobil 29 80 42 73 / mail avl@jyske-opera.dk) for interview med 

instruktør eller medvirkende. 

 

Med venlig hilsen 

Den Jyske Opera 

Se forestillingsvideo Download fotos til trykbrug Bilag 

  
 

 

  
CV holdet bag 
CV medvirkende 
 
Interview med 
børneoperaproducent 
Birgitte Holt Nielsen  

https://jyske-opera.dk/kalender/hjertelyd/billedgalleri-hjertelyd
mailto:avl@jyske-opera.dk
https://youtu.be/9enPrRNPPW0r
https://jyske-opera.dk/kalender/hjertelyd/billedgalleri-hjertelyd
https://youtu.be/9enPrRNPPW0r
https://jyske-opera.dk/kalender/hjertelyd/billedgalleri-hjertelyd


 
 

 

Spilleplan  

 

Forestillinger for familier 
Billetsalg via www.jyske-opera.dk 

 

Godsbanen, Åbne Scene, Aarhus 

Fredag 11. januar kl. 15.00 

Lørdag 12. januar kl. 10.00 Udsolgt 

Lørdag 12. januar kl. 12.00  

Tirsdag 15. januar kl. 15.00 

Onsdag 16. januar kl. 15.00 

Torsdag 17. januar kl. 15.00 

Lørdag 19. januar kl. 10.00 Udsolgt 

Lørdag 19. januar kl. 12.00  

 

Trommen, Hørsholm 

25. januar kl. 11.00 og 13.00 

26. januar kl. 10.00 og 13.00 

 

Ferritslev Fritidshus, Fyn 

27. januar kl. 11.00 og 13.00 

28. januar kl. 9.30 og 11.00 

 

Aprilfestival, Hjørring 

1.-6. april 

 

GrowOP! Festival, Aarhus 

19.-24. september 2019 

 

Derudover turné i sæson 2019-20 

 

 

Forestillinger for institutioner - UDSOLGT 

 

11., 14., 15., 16., 17., 18. januar på Godsbanen i samarbejde med Børnekulturhuset Aarhus 

21., 22., 31. januar på Gellerupscenen i samarbejde med Gellerup Bibliotek 

 

 

https://jyske-opera.dk/kalender/hjertelyd/billedgalleri-hjertelyd

