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”Boye & Hörberg” årets första premiär i
Skövde för GöteborgsOperan
Efter 18 månaders stängning öppnar GöteborgsOperanåter portarna för
Skövdepubliken. I Boye & Hörberg med premiär 4 september på Skövde
Stadsteater, kröner musikalartisten Ingahlill Wagelin en lång karriär med en
helt egen föreställning om två kvinnliga pionjärer. Samtidigt blir detta
premiären för Skövde Kulturhus som GöteborgsOperans huvudscen i Skövde.
Karin Boye och Barbro Hörberg. Två älskade författare som, var och en på sitt
sätt, diktade om livet med längtan och vemod som tydliga teman. Deras
sprakande kreativitet tog sig inte bara uttryck i tidlösa texter, utan också i

Karin Boyes nyfikenhet på livet och Barbro Hörbergs omtalade humor. Båda
var modiga pionjärer och blev framstående inom sina olika konstnärskap.
Med Boye & Hörberg skapar musikalartistenIngahlill Wagelin sin första helt
egna föreställning efter en lång karriär med många stora roller i en mängd
skiftande föreställningar, framför allt vid Länsteatern Skaraborg och
GöteborgsOperan. I Boye & Hörberg står hon inte enbart på scen utan svarar
också för manus och regi. Så här säger hon om föreställningen:
•

Jag vill visa en nyanserad bild av Karin och Barbro, en bild av
styrka och skörhet, glädje och sorg, kärlek och svek. Livet, som
de förmådde uttrycka så vackert och träffande.

Boye & Hörberg spelas på Skövde Stadsteater 4-19 september. Därefter följer
turné till bland annat Vårgårda, Ljungstorp, Årås kvarn, Sätila, Berg, Bokenäs,
Lerum, Uddevalla, Partille, Hjärtum innan man avslutar på GöteborgsOperans
Lilla Scen 11-21 november.
Mer om föreställningen: Boye & Hörberg - Föreställningar - GöteborgsOperan
- SE
Pressbilder hittar ni här: Pressbilder Boye & Hörberg (qbank.se)
För pressfrågor, kontakta press@opera.seNiklas Fahlén 0500-443415 eller Emil
Rinstad 031-108068
Team
Musikalisk ledning, nykomposition, musikarrangemang och musikurval – Per
Larsson
Koncept, manus och regi – Ingahlill Wagelin
Scenografi – Thomas Johansson
Kostymdesign – Irene Turegård
Ljusdesign – Joakim Brink
Medverkande
Karin Boye / Barbro Hörberg – Ingahlill Wagelin
Musiker – Per Larsson, Viktor Turegård

Kontaktpersoner
Marie Branner
Presskontakt
Presskontakt
marie.branner@opera.se
031-108035
0768-018035
Emil Rinstad
Presskontakt
Presskontakt
emil.rinstad@opera.se
031-108068
0707-504033

