
Rosenkavaljeren 
Arena: 

Malmö Opera 
Datum: 

Lö 26 apr 2014 - lö 31 maj 2014 

För första gången i egen regi sätter Malmö Opera upp 
Richard Strauss opera Rosenkavaljeren. 
Skildringen av den aristokratiska marskalkinnan, hennes unge 
älskare Octavian, hennes burduse kusin baron Ochs (oxen) som 
önskar förlova sig med unga Sophie von Faninal, dottern till en rik 
borgare, har tidigare endast getts i Malmö i form av gästspel, 
Kungliga Operans 1975 och Theater Vorpommerns 2010. På egen 
plats på stora scenen i maj 2014 föreslår marskalkinnan att Octavian 
ska överlämna förlovningspresenten, silverrosen, till Sophie. 
Självklart blir de genast förälskade i varandra. 
 
”Ibland går jag upp mitt i natten och stannar alla klockorna” 
Rosenkavaljeren är dels komisk opera med de olika intrigspel den 
tafflige giftaslystne Oxen utsätts för. Samtidigt har operan ett 
bitterljuvt stämningsläge i och med marskalkinnans medvetenhet om 
åldersskillnaden mellan henne och älskaren Octavian. Insiktsfullt 
sjunger hon om att tiden passerar och om hur det är att bli äldre – 
och om männens ombytlighet! (Man kan dock med all säkerhet anta 
att Octavian inte är hennes siste unge älskare!) 
 
 

Evenemangslänk: 
www.malmoopera.se 

Telefonnummer (bokning): 
+46(0)40-20 85 00 

Telefonnummer (Bokning): 
(0)40-20 85 00 

Datum & Tid 

 11 maj 2014 18:00 (söndag) på Malmö Opera 
 16 maj 2014 19:00 (fredag) på Malmö Opera 
 20 maj 2014 19:00 (tisdag) på Malmö Opera 

 

 

 

 

 

http://webapps2.malmo.se/evenemang/EventGuide/View/Arena/Malmo_Opera_12897
http://www.malmoopera.se/forestallningar/rosenkavaljeren-1
http://webapps2.malmo.se/evenemang/EventGuide/View/Arena/Malmo_Opera_12897
http://webapps2.malmo.se/evenemang/EventGuide/View/Arena/Malmo_Opera_12897
http://webapps2.malmo.se/evenemang/EventGuide/View/Arena/Malmo_Opera_12897
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Christer Strömholm 

Shinohara, 1961 

© Christer Strömholm/Strömholm Estate 

ETT SÄTT ATT LEVA 

Svensk fotografi från Christer Strömholm till idag 

Malmö 1 februari 2014 - 18 maj 2014 

 Biografier över de medverkande fotograferna |  

 Filmprogram på Lastkajen 

I vår satsar Moderna Museet Malmö stort på fotografi och i 

utställningen Ett sätt att leva finns svensk fotografi, med några 

utländska inslag med starka band till Sverige, från 1940-tal till nutid. 

Alla visar de på olika sätt att leva. 

"… att arbeta med fotografisk bild är för mig ETT SÄTT ATT LEVA. När 

jag tänker efter, och tittar noga på mina bilder så är de ALLA, på sitt 

speciella sätt, ingenting annat än SJÄLVPORTRÄTT, en del av mitt liv." 

Detta är ett citat från ett föredrag som Christer Strömholm höll 1983 på 

Konstakademien. Utställningen tar sin utgångspunkt i Christer Strömholm 

och hans krets, och sammanför en grupp fotografer som för den 

dokumentära fotografin mot mer personliga och konstnärliga projekt. Det 

handlar om det privata, intima, närgångna och de subjektiva tendenser som 

finns i svensk fotografi.  

Moderna Museets samling är basen för urvalet och utställningen presenterar 

drygt 300 bilder av 29 fotografer. Vi lyfter fram tre samtida fotografer, 

Martin Bogren, Anna Clarén och JH Engström, som alla på olika sätt och 

med olika förutsättningar för den subjektiva rörelsen vidare. Christer 

Strömholm menade att alla hans bilder på något sätt var en del av hans liv, 

vilket är ett förhållningssätt som präglar alla de fotografer som är 

representerade här. 

Curator: Anna Tellgren 

http://www.modernamuseet.se/
http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Utstallningar/2014/Ett-satt-att-leva/Biografier-over-de-medverkande-fotograferna/
http://www.modernamuseet.se/sv/Malmo/Utstallningar/2014/Ett-satt-att-leva/Filmprogram-pa-Lastkajen/

