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En julsaga med extra allt – Dickens möter
Elvis och 39 barn
Den 16:e december är det premiär för den populära Duratrions nya julshow
för hela familjen på GöteborgsOperan. Elvis, O helga natt, en kvinnlig Scrooge
och 39 barn är några av inslagen i den humoristiska nytolkningen av En
julsaga av Charles Dickens.
– Eller ”Knicke-Dickens” som vi säger här i Göteborg, säger Duratrions David
Lundqvist.
Alla älskar julen! Eller? Nja, inte riktigt alla. Den sura tanten Scrooge – som
vi möter i årets stora julmusikal på GöteborgsOperan – avskyr verkligen julen.

I alla fall innan hon gett sig ut på den svindlande resa som En julsaga tar oss
med på. Här möter vi en indisk prins, Elvis och Barry White. Fattigdom,
sjukdom och spöken blandas med engelska carols, O helga natt och rap.
Dickenskt 1800-tal med stora portioner humor.
En julsaga är baserad på Charles Dickens klassiska kortroman med samma
namn. För regin svarar Erik Ståhlberg, välkänd skådespelare och regissör.
– Det här är ett ödesdrama, men väldigt roligt. Och med ett lyckligt slut, även
om vägen dit är lite krokig, säger Erik Ståhlberg.
I rollen som Scrooge ser vi musikalartisten Carina Söderman, basen Mats
Almgren spelar en rad spöken, medan de textförfattande musikalartisterna
Tobias Ahlsell, David Lundqvist och Anders Wängdahl fungerar som berättare.
Medverkar gör också GöteborgsOperans Orkester, GöteborgsOperans Kör och
Barnkör.
En julsaga blir Duratrions fjärde julshow i rad på GöteborgsOperan, och allt
tyder på att publik i alla åldrar längtar efter snö, julstämning och Dickens –
med en twist. Med en och en halv vecka kvar till premiär är biljetterna till de
sex föreställningarna redan nästan slutsålda.
Mer information om En julsaga: http://sv.opera.se/forestallningar/en-julsaga2017-2018/
För pressbiljetter, intervjuförfrågningar eller pressfrågor kontakta
press@opera.se, 031-10 80 35
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