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ÅRSRAPPORT FOR OPERA NORDFJORD 2018
Innleiing
Opera Nordfjord feira 20 år med operaproduksjon i 2018. Vår aller første produksjon,
operetten Flaggermusen, spelte for fire utselde hus hausten 1998. Suksessen ga leiinga og dei
frivillige i Opera Nordfjord tru på at det kunne vere mogleg å gå vidare med ny
operaproduksjon allereie året etter. Med seks framsyningar av La Traviata i 1999 og åtte
framsyningar av La Bohème i 2000 og eit veksande dugnadsapparat var grunnlaget lagt for ein
distriktsopera i vekst. Med plass på statsbudsjettet med kr 250.000 i år 2000 var rammene lagt
for årlege produksjonar. Med åra har det statlege tilskotet auka og sikra jamn vekst i Opera
Nordfjord, som i dag har operasjef i 100% stilling, kunstnarisk leiar i 50% stilling og
administrativ hjelp i 30 % stilling. Aktiviteten har auka og omfattar i dag ein stor konsertturné
til tre konsertstader i Sogn og Fjordane og Møre & Romsdal kvar vår, eit tett samarbeid med
skulemusikalane ved Eid vgs, hovudproduksjon i oktober og ein familieprodukjson på
seinhausten.
Vårproduksjon 2018: SCORE
I mars 2018 kunne vi endeleg ønskje velkomen til dataspelmusikk‐konseptet SCORE, som rett
og slett er eit konsertprogram for symfoniorkester og ein operasongar, der ein spelar musikk
frå kjende dataspel. Vi var veldig spente på om konsertane ville slå an, både for vårt
tradisjonelle operapublikum og for den nye målgruppa, unge vaksne frå 15‐40, som kanskje
ikkje normalt går på symfonikonsertar. Dei tre konsertane i Sogndal, på Nordfjordeid og i
Ålesund samla ca. 700 begeistra publikummarar. Vi skulle sjølvsagt ønskt at det var fulle hus
overalt, men samstundes var vi førebudde på at det vil ta tid å nå ut til eit nytt publikum
med eit såpass spesielt konsept. Vi vart overvelda over responsen frå publikum. Sjeldan har
vi opplev slik begeistring i salen for musikk veldig mange av tilhøyrarane aldri hadde høyrt
før. For dei unge gamarane var det stort å få oppleve musikken frå sine favorittspel framført
av eit profesjonelt symfoniorkester. Musikarane sjølve hadde ei stor kunstnarisk oppleving
av å vere med på desse konsertane, og det var tydeleg for publikum at denne musikken var
svært inspirerande for orkesteret, som bobla av energi og speleglede!
Ein av tilhøyrarane var ein 29‐rig ung mann, som køyrde heilt frå Kristiansand til Sogndal for
å oppleve SCORE. Seinare fekk vi vite at han vart så inspirert at han kjøpte fiolin og begynte å
ta fiolintimar – no øver han kvar dag!
Skulemusikal: Back to the 80’s
Kvar vår har Eid vidaregåande skule ein fullscenisk musikal i Operahuset Nordfjord, der
elevar frå alle dei tre årstrinna – og frå ALLE linjer – har høve til å vere med, enten på scena
etter prøvesang, eller som ein del av sceneteamet. Musikalen i 2018 var Skjønnheten og
Udyret, som gjorde stor suksess. Skulemusikalane er i skulen sin regi, men Opera Nordfjord
er kvart år ein viktig samarbeidspart, med utlån av kostyme, rekvisittar, kulisseelement og
sminke, etter behov. I tillegg tek vi ansvar for å kontraktere orkesteret. Musikalane er ein
viktig rekrutteringsarena til operakoret og statistroller i Opera Nordfjord sin
hovudproduksjon om hausten.

Samarbeid: Operaen Kimen
I juni hadde operaen Kimen av Magnar Åm og Oda Radoor, bygt på romanen Kimen av Tarjei
Vesaas, premiere i Propellhallen i Ørsta, som ein del av programmet til Dei Nynorske
Festspela. Operaen vart ein kunstnarisk suksess, med stor oppslutnad frå lokalbefolkninga.
Opera Nordfjord var med‐produsent for denne operaen og stilte med frivillige frå
dugnadsapparatet i Nordfjord, som bygde heile scenografien. Først vart kulissedelane bygde
på verkstad på Nordfjordeid, seinare vart dei transporterte til Volda og monterte i
Propellhallen. Scenograf var Kristof Asbot frå Nordfjordeid.
Kostyma vart utlånte frå kostymelageret til Opera Nordfjord, og dugnadsleiar i
kostymegruppa hadde ansvaret for både frakt, tilpassing og gjennomføring. Opera Nordfjord
donerte også 6 bord og benkar som tidlegare var laga til operaen Carmen – no gjer dei nytte
som kafémøblar i kafeteriaen ved kulturarrangement i Propellhallen.
Vi hadde eit flott samarbeid med både komponist og lokale frivillige i Volda.
Produsentansvaret, ved operasjefen, omfatta også booking av orkester, ansvar for
timeplanar og kontrakter og tinging av reiser. Vi veit at det hadde vore umogleg å lage ein
tilfredsstillande og rimeleg scenografi utan bidraget frå Opera Nordfjord, og vi er svært
stolte av alle våre frivillige, som brukte veker på å hjelpe ein kulturkollega frå nabofylket
med å verkeleggjere draumen om eiga urframføring.
Hovudproduksjon: La Bohème
Då det hadde gått 18 år sidan vår forrige La Bohème, kunne vi ikkje vente lenger – vi MÅTTE
sette den opp igjen, som jubileumsframsyning! Mira Bartov frå Sverige hadde regien på
operaen, Fredrik Glahns hadde scenografi og lysdesign, og Kajsa Larsson hadde ansvar for
kostymedesign. Vi hadde gode publikumstal: 3601 publikummarar på åtte framføringar gir
eit publikumsbelegg på 92%, noko vi er svært nøgde med. Barnekoret talde 18 born og
hadde ei viktig rolle på scena, saman med det vaksne operakoret. I løpet av
forestillingsvekene vart det meir dramatikk enn ønskjeleg, då ein av hovudrollene, Marcello,
skada seg på scena og måtte trekke seg frå produksjonen etter premieren. Det gjekk
heldigvis bra med vedkommande etter kvart, og vi var heldige å få tak i ein songar, som tok
over rolla. Etter tre framsyningar vart vår Rodolfo sjuk med stemmeproblem, og vi måtte i all
hast få inn tenoren Eivind Kandal, som heltemodig steppa inn på tre timars varsel. Seinare i
løpet måtte han ta over rolla heilt, og delte denne med skodespelar Jeff Pedersen på dei
siste to framsyningane.
Ei stor overrasking venta under applausen etter premieren, då operasjef Kari Standal
Pavelich og dirigent og kunstnarisk leiar Michael Pavelich vart tildelte Kongens
Fortjenestemedalje av ordførar Alfred Bjørlo og eit samla ordførarkorps frå Nordfjord‐
kommunane.
Familieprodukjson: Annie
Dei siste åra, sidan 2015, har det vore eit mål å ha ein ekstra produksjon retta mot
familiesegmentet i publikumet vårt. Musikalen Annie har lenge vore eit ønskje hos mange
håpefulle, unge jenter i Nordfjord, og fredag 25. november var det endeleg premiere på
denne folkekjære familiemusikalen. Det kunstnariske teamet var samansett av regissør og

kunstnarisk leiar Michael Pavelich, koreograf og kostymeansvarleg Candice Bredesen,
lysdesignar Ovar Holmen og musikalsk leiar Kari Standal Pavelich. Etter fire utselde hus – og
75 som kom på audition ‐ er vi overtydde om at det både er ein stor publikumsmarknad for
denne type produksjonar og ei stor interesse for å delta på scena i solistroller, kor og dans. I
tillegg til dei 18 barneheimsjentene omfatta persongalleriet ei lang rekkje med vaksenroller,
koristar og dansarar. Dei medverkande på scena kom frå fem forskjellige kommunar.
Fellesskapen slike produksjonar skaper, byggjer eit viktig kontaktnett med mange positive
ringverknader.
Fargespel Nordfjord
Fargespel Nordfjord vart etablert våren 2018, med lisens frå Fargespill i Bergen. Målet er å
ha ei stor framsyning våren 2019, som utgjer operaen sin vårproduksjon og skal inngå som
ein del av 10‐årsjubiléet til Operahuset Nordfjord. Etter fleire informasjonsmøte våren 2018
vart det oppretta lokale grupper i kvar av Nordfjordkommunane i løpet av hausten. Arbeidet
er no godt i gong med dyktige, lokale leiarar, og vi er i rute for vår første premiere 5. april
2019.
Vi har opplevd stor glede i arbeidet med Fargespel Nordfjord så langt. Vi vonar at prosjektet
vårt, med sterk lokal forankring i kvar kommune og med månadlege fellsøvingar i
operahuset, skal auke samhandling, forståing for og kjennskap til kvarandre gjennom song,
dans og musikk, uansett kva land vi kjem i frå. Så langt er følgjande land med i Fargespel
Nordfjord: Syria, Polen, Island, Eritrea, Tyskland, Nederland, Tyrkia, Afghanistan, Somalia,
Kongo, Spania, Fillipinene, Singapore, Sverige og Noreg.
Fleire damer frå forskjellige land har meldt seg til sygruppa, som skal sy drakter og kostyme
til framsyningane. Aldersgruppa er frå ca. 6‐30 år.
Vi fekk ei svært gledeleg melding frå Kulturminister Trine Skei Grande, då ho var til stades på
La Bohéme 6. oktober 2018: kr 400.000 til Fargespel Nordfjord. Vi er svært takksame for
dette generøse bidraget til vår nye kultursatsing.
Samarbeid med Eid vidaregåande skule
Sidan 2005 har vi hatt eit fast og forpliktande samarbeid med yrkesfagklassene ved Eid vgs.
Dette samarbeidet har auka og blitt meir omfattande med åra og vert definert frå år til år,
utifrå kva slags scenografi som skal produserast. Skulen sine lærarar arbeider tett med
dugnadsleiarane, slik at vi får gjort ei hensiktsmessig avklaring på kven som lagar kva frå
produksjon til produksjon. Arbeidsressursen frå skulen si side, med både lærarar og elevar,
er av stor verdi for Opera Nordfjord, og vi set stor pris på deira bidrag, med eit stort antal
arbeidstimar. Til gjengjeld får skulen samarbeide tett med dyktige, profesjonelle og
ettertrakta scenografar, kostymedesignarar og maskørar, som i månadane frå skulestart til
operapremiere i starten av oktober utgjer ganske mange arbeidstinar i veka. Både lærarar og
elevar lærer seg nye teknikkar frå år til år, noko som gir skulen auka kompetanse i
lærarkollegiet på yrkesfag. Slik er operaen og skulen til gjensidig nytte og glede for
kvarandre.
Dugnadsapparatet
Det viktigaste for Opera Nordfjord er å ha eit velfungerande dugnadsapparat som er

motiverte og inspirerte til å delta i ein ny produksjon kvart år. Vi må ta vare på dei, sjå dei og
setje pris på den innsatsen dei legg inn i operaen sitt virke, og vi må ta på alvor at mange
etter kvart oppnår høg alder og treng avløyseing av yngre krefter. Rekruttering av nye
frivillige er difor ei proioritert oppgåve innanfor alle arbeidsgruppene i tida som kjem.
Operaen har ei velutstyrt systove og ein flott verkstad, der dei frivillige syr vakre kostyme og
bygger og monterer avanserte kulissar. Vi prøver å vedlikehalde lokale, utstyr og reiskap, så
alt ligg til rette for viktig dugnadsarbeid.
Operaens Venner
Sidan oppstarten i 1998 har Operaens Venner vore sentral i Opera Nordfjord sitt virke.
Gjennom stort engasjement med loddsal, innkjøp av utstyr og mykje frivillig arbeid har deira
aktivitetar vore ein stor ressurs. Dei siste åra har det komme yngre krefter til i styret, noko
som har vitalisert arbeidet og ført til eit auka engasjement rundt Opera Nordfjord. Leiaren i
Operaens Venner er fast medlem i styret i Opera Nordfjord.
Styret
Styret for 2018 er slik samansett: Arve Espe (styreleiar) frå Eid, Arne Sølvberg (nestleiar)
frå Stryn, Torild Natvik (skrivar), styremedlem frå Eid, Sonja Edvardsen (styremedlem) frå
Eid og Solfrid Bjørkum (styremedlem) frå Gloppen
Varamedlemmar: Magny H. Myklebust frå Selje og Grete Berntzen frå Bremanger.
Etter eit svært aktivt jubileumsår i 2018 med store og varierte produksjonar takkar vi alle
som har bidrege med sine talent og sitt arbeid i operafamilien. Vi ser fram til eit nytt
arbeidsår i 2019, der vi skal feire 10 år i Operahuset Nordfjord, som er «heimen vår», med
musikalen Oklahoma i mars, Fargespel i april, Hans og Grete i oktober og julekonsertar i
desember.

Nordfjordeid, den 21.02. 2019

Kari Standal Pavelich
operasjef, Opera Nordfjord

