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Tio dagar av delaktighet –
GöteborgsOperan öppnar upp i stor
satsning
Konserter, en queer turboshow, fredagshäng, musikal – och öppet hus där du
kan dansa med din bebis, bli regisserad av en operaregissör, följa en
dansrepetition och prova operahusets kostymer.
GöteborgsOperans nya satsning på återkommande dagar när allt kan hända
och alla får vara med heter Skapadagar.
Mellan 5 och 14 februari kokar GöteborgsOperan av aktiviteter för människor
i alla åldrar. Vi kallar det Skapadagar – en satsning på återkommande dagar
varje termin när allt kan hända i operahuset – och där publik i alla åldrar
bjuds in att delta. Konserter och föreställningar där man är publik. En
turboshow som skapas på bara två dagar där man kan delta. Öppet
fredagshäng på Alla hjärtans dag-kvällen för alla mellan 13 och 25 år. Och
mycket mer.
Mitt i alltihop har vi denna gång dessutom öppet hus (13 februari) med en rad
exceptionella möjligheter att få vara mitt i ett operahus olika verksamheter:
Se danskompaniet repetera inför kommande världspremiär, prova
teaterkostymer och bli teatersminkad av en maskör, dansa med din bebis,
lyssna på sagor, höra våra solister brista ut i plötsliga kärlekssånger och
prova på hur det är att bli regisserad av en operaregissör.
– Med Skapadagar vill vi hitta ett enkelt sätt att öppna dörrarna till
operahuset och välkomna alla. Vi vill lära känna både de som varit här många
gånger och de som aldrig satt sin fot på GöteborgsOperan. Det enda som
behövs är nyfikenhet. Vad händer till exempel när en nioåring och en 70åring tillsammans skapar en föreställning på bara två dagar? Resultat kan
man se i föreställningen ”Olivia – en queer klubbshow”, på kvällen tisdag den

11 februari, säger Malin Aghed, chef för Skapa, GöteborgsOperans
delaktighetsbaserade verksamhet.
GöteborgsOperans Skapadagar är ett unikt tillfälle för alla som är nyfikna på
musik, sång, dans och andra konstformer att ta reda på mer. Du kan delta och
uppleva, inspirera och inspireras.
För pressfrågor och intervjuförfrågningar kontakta press@opera.se eller 031-10
80 68/031-10 80 35
•
•

HELA PROGRAMMET FÖR SKAPADAGAR (5-14 februari):
https://sv.opera.se/forestallningar/skapadagar-2019-2020/
HELA PROGRAMMET FÖR ÖPPET HUS (13 februari):
https://sv.opera.se/forestallningar/oppet-hus-pa-februarilovet2019-2020/

Läs mer om Göteborgsoperans verksamhet Skapa här: https://sv.opera.se/omoss/skapa/
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