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Vi sätter punkt för ett omvälvande 2016 med något garanterat positivt. Drygt 
20 artister, profiler och team som alla gjort skillnad, som vunnit, förändrat eller 

förbättrat. För nionde året i rad presenterar vi stolt

ELLA PETERSSON 
Tv-ankare 

Camilla Lundberg kunde inte ha fått en mer värdig efterträdare. När Ella Petersson önskar välkommen i SVT:s Kultur-
studion känner vi oss alltid varmt inbjudna. Kombinationen av konserter, operaföreställningar, dokumentärer och stu-
diosamtal har blivit mycket lyckosam under hennes avslappnade ledning. I vår får vi se ännu mer Ella, när hon ska axla 
Sten Bromans mantel i ett frågeprogram med ärevördig titel. Utan tvekan en utmaning – men vi är inte ett dugg oroliga!
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SEBASTIAN STEVENSSON 
Fagottist
 
Årets P2-artist blev Sebastian Stevensson, ung fagot-
tist som vann Solistpriset och nu kan se fram mot 
två säsonger i P2:s strålkastarljus och i januari blir 
det fagottfrossa på Musikaliska med ett nytt verk 
av Andrea Tarrodi. I vardagslag är han solofagot-
tist i Danska radions symfoniorkester. Född i en trä-
blåsarfamilj började han sina studier helt ung, men 
barndomens klarinett växte till en fagott. Grattis Se-
bastian, 19:e-platsen på årets Opus-lista är din!

STOCKHOLM EARLY MUSIC FESTIVAL 
Festivalföredöme
 
I Sverige har tidig musik inte fått samma erkännande som på kontinenten, åt-
minstone inte om man ser till hur resurserna i kulturbudgeten fördelas. En 
av förkämparna för att rätta till missförhållandet är Peter Pontvik, drivan-
de kraft bakom Stockholm Early Music Festival. Evenemanget etablerade sig 
snabbt som Nordens största för historisk musik, en position som man fort-
farande kunde stoltsera med vid försommarens 15-årsjubileum. Festivalens 
ord om sig själva är väl valda: "Med variation och kvalitet som ledord lyfter 
Stockholm Early Music fram den tidiga musikens bredd och erbjuder varje år 
ett rikt utbud av känd och okänd musik från hela världen".   

MARIE ROSENMIR
Dirigent

En ny generation svenska dirigenter är på fram-
marsch. En av de mest intressanta är Marie Rosenmir, 
som när hon inte dirigerar kan ses i rollen som sång-
erska eller organist. Året började med att Rosenmir 
tog över stafettpinnen från Zlatan i Volvos reklam-
film. Det slutade med dirigering vid Nobelpriscere-
monin  inför miljontals tv-tittare. Vi hoppas att plat-
sen på Opuslistan leder till att fler får upp ögonen och 
bokar in den färgstarka dirigenten från Linköping.
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FREDRIK SIXTEN
Tonsättare 
 
Erfarne tonsättaren Fredrik Sixten har länge varit 
populär bland svenska körer, som har fått rader av 
nyskrivna verk, bland dem stora passioner och re-
kvier. I somras blev han känd i nya sammanhang 
med en opera om den musikälskande kriminal-
kommissarien Kurt Wallander, lämpligt nog i Ystad. 
Den togs mycket väl emot. Med en mindre kryptisk 
titel än "W – the truth beyond" och en marknadsfö-
ring värd namnet hade publiken nog blivit större.

CECILIE LØKEN
Musikalisk mångsysslare 
 
Soloflöjtist, masterclass-ledare, 
tonsättare, performanceartist, 
hjälparbetare. Norsk-svens-
ka Cecilie Løken är en av Sve-
riges mest mångsidiga artister. 
Förra året drog hon igång ett 
nytt projekt, Röda Hjärtat, där 
Løken tillsammans med musi-
kerkollegor hjälpte utmattade 
flyktingar i vattnen kring Les-
bos stränder. För detta belöna-
des hon med den allra första 
Aurora Music Award. Opus ser 
ingen anledning att ifrågasät-
ta juryns omdöme: "en, i ordets 
varmaste mening, medmän-
niska som bidrar till en bättre 
tillvaro för mänskligheten."

GIDLUNDS FÖRLAG
Kunskapsspridare 

Sedan starten 1968 har Gid-
lunds publicerat över tusen 
böcker om teater, litteratur, 
idéhistoria – och inte minst 
musik. De senaste åren har 
vi kunnat frossa i allt från 
Göran Gademans brett upp-
lagda Operahistoria till An-
ders Gabriel Sundströms 
härligt nördiga djupdykning 
i framföranden av Beetho-
vens musik på svensk mark. 
Lägg därtill en aldrig sinan-
de ström av tonsättarbiogra-
fier och du inser att det lil-
la förlaget i Västmanland 
egentligen är förtjänt av en 
plats på Opuslistan varje år.
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CARL ACKERFELDT 
Baryton

Unge barytonen Carl Ackerfeldt blev för några år se-
dan vår meste Papageno, ungefär som Håkan Hage-
gård på 70-talet efter genomslaget hos Ingmar Berg-
man. I somras fick han byta ut fjäderdräkten mot 
sergeantuniform, som Albert i Det går an av Da-
niel Fjellström och Maria Sundqvist, efter Carl Jo-
nas Love Almqvists roman. Precis som Sara Vide-
beck föll publiken på Läckös borggård för den för-
älskade sergeanten.
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TILDE BJÖRFORS 
Regissör 

Med Tilde Björfors högtflygande iscensättning av 
Philip Glass opera Satyagraha har Folkoperan fått 
en efterlängtad kritik- och publikframgång, så po-
pulär att den utsålda föreställningen kommer tillba-
ka i april. Cirkusdirektör Björfors har visat hur gen-
rer som på ytan verkar mycket olika kan befrukta 
varandra och resultera i nya oväntade samordnings-
vinster som håller hög konstnärlig kvalitet.

12

ALBERT SCHNELZER
Tonsättare  
 
Värmlänningen Albert Schnelzer är en våra mest 
upptagna och mest framförda tonsättare. Nyli-
gen spelades hans A freak in Burbank i Los Angeles, 
där denna hyllning till Tim Burton borde passa bra. 
Han fick just Årets konstmusikpris av Musikför-
läggarna, och i vår är han tonsättarprofil på Stock-
holms konserthus. En konsert för slagverksdrott-
ningen Evelyn Glennie är en av alla beställningar 
som står på kö. 

11

TEBOGO MONNAKGOTLA
Tonsättare 

Kompositören Tebogo Monnakgotla har en sär-
skild känsla för poesi och har tidigare samarbe-
tat med flera poeter. Under hösten gav Kungliga 
Operan tre kortare verk under namnet Short sto-
ries, där hennes fina kortopera Jean-Joseph fick 
rättmätig uppmärksamhet. Med Luthando Qave 
i titelrollen tecknade hon där ett porträtt av mo-
dernisten Jean-Joseph Rabearivelo, Madagas-
kars Rimbaud, som tog sitt liv 1937.

LARS-ÅKE THESSMAN
Scenograf 
 
Lars-Åke Thessman är en av Sveriges mest ak-
tade scenografer och har vunnit en rad svenska 
och internationella priser. Men han vilar inte på 
lagrarna utan fortsätter att överraska med nya, 
oväntade scenlösningar. Scenografin till Korn-
golds Die tote stadt i Karlstad var bara den värd 
en omväg till teatern vid Klarälven, där den an-
slående scenbilden bestod av de plaskande kana-
lerna i det dimhöljda Brügge.
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BENJAMIN STAERN
Tonsättare  
 
Unge Malmötonsättaren Benjamin Staern har en 
alldeles speciell begåvning för att se toner i olika fär-
ger. Kanske står det ett rosa skimmer över 2016? I 
alla händelser har han haft flera framgångar under 
året. I somras var han tonsättarprofil vid Båstads 
kammarmusikfestival och fick starkt uppskattande 
recensioner. I december blir det urpremiär på hans 
nya opera Snödrottningen efter H C Andersens saga.

8

DANIEL LOZAKOVITJ
Violinist  

Att en svensk artist tecknar skivkontrakt 
med Deutsche Grammophon kan jämfö-
ras med att en fotbollsspelare i allsvenskan 
blir värvad till FC Barcelona. Och det hör 
som bekant inte till vanligheterna. I våras var 
det 15 årige Daniel Lozakovitjs tur att skri-
va på för "the yellow label" och därefter följ-
de framträdanden på såväl Verbier- och Öst-
ersjöfestivalen som i Stockholms konserthus. 
Vi spår en lysande framtid för den fullmogne 
violinisten från huvudstaden!

6

5

BARBRO OSHER
Välgörare   
 
Musik på slottet, Confidencen, Opera på Skäret, 
Vadstena-akademien, Båstad kammarmusik-
festival, Dalhalla, Vattnäs. Alla är de omistliga 
svenska musikfestivaler – och alla har de någon 
gång haft anledning att tacka Barbro Osher för 
stöd till verksamheten. "Jag är inte ett dugg duk-
tig på popmusik, jag är oduktig på det, men jag 
har en väldigt stark känsla för opera, konsert-
musik och stråkkvartetter", sa Sveriges verka-ut-
an-att-synas-mecenat nr 1 i en intervju häromår-
et. Det är inte ofta Opus-redaktionen har anled-
ning att premiera okunnighet, men i det här fal-
let känns det helt rätt. 

7
HELENA WESSMAN,
Konserthuschef
 
Helena Wessman är trombonisten från Slite som med 
en rad chefsposter har befäst sin position i det svenska 
musiklivet. Med Berwaldhallen som bas har hon under 
året arbetat hårt för att stärka den klassiska musikens 
roll i Sverige. Rikstinget för den västerländska konst-
musiken kallades arrangemanget, som fick stort ge-
nomslag. Vi kan lugnt räkna med att det Wessmanska 
fälttåget kommer att fortsätta.
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Stolta partners till Kungliga Operan
KPMG   MasterCard   Nordea

Samarbetspartner
Savana   Wallenius Lines  

     Henrik Dorsin SJUNGER ut i

ÄNKAN
GLADA

HANNA GLAWARI Elin Rombo
DANILO DANILOVITSCH Jeremy Carpenter
BENNY ZETTERBERG, OPERANS VD Henrik Dorsin
VERONICA, HANS HUSTRU Marianne Hellgren Stykov
LEIF ”FISKEN” HERMANSSON Klas Hedlund 
SØREN RUGBRØD Pierre Gylbert
CARL Å. ADAMSSON Joel Annmo
CATHARINA NJEGUS Miriam Treichl

MUSIK Franz Léhar
TEXT Henrik Dorsin efter Victor Léon och Leo Stein

DIRIGENTER Joakim Unander/Fredrik Burstedt
REGI Ole Anders Tandberg

PREMIÄR 21 januari 2017

www.operan.se

Dorsin frigör operetten – skapar en änka för vår tid.
Alla sjunger på svenska!
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FÖRSTAPARKETT
Kammarmusikaliskt fenomen

Ungefär vart femte år dyker det upp en 
ny företeelse som får en bestående ver-
kan på det svenska musiklivet. För tio 
år sedan var det operabio, för fem år se-
dan El Sistema. I våras såg vi premiären 
av Förstaparkett. Opus-redaktionens 
bedömning är entydig: Idén med inti-
ma kammarmusikkonserter för en ung 
publik är här för att stanna. Den uni-
ka kombinationen av kvalitetsmedve-
tet musikaliskt driv och marknadsmäs-
sig fingertoppskänsla anser vi är huvud-
förklaringen bakom framgången. Och 
kanske att baren är fri (när man väl har 
betalat inträde). 

2

KARL-MAGNUS FREDRIKSSON
Baryton 
 
Karl-Magnus Fredriksson är sin egen genre, ut-
nämnd till hovsångare redan som 36-åring. I dag 
är det han som svarar för standardtolkningen 
av Förklädd gud, i fotspåren efter sin lärare Erik 
Sædén. Hans vackra röstklang förgyller orato-
rier, operor och kungliga dop. Till sina gestalt-
ningar av de viktigaste barytonrollerna lade han 
under året Jason i Daniel Börtz nyskrivna Medea, 
ett fint, fullödigt porträtt.

3
CHARLOTTA LARSSON
Sopran

Veteranen Peter Steins nya uppsättning av Figaros 
bröllop i Malmö går till botten med Mozarts verk 
och försöker bygga upp det på nytt utan hänsyn 
till alla konventioner. En som har extra lyskraft är 
Charlotta Larsson i Marcellinas roll, som annars lätt 
fastnar i intrigens alla trådar. Här står Marcellina 
fram som en stark, levande människa, med ytterst 
bestämda åsikter om olämpligt manligt beteende.

4
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Medverkande 
ANDREAS ROTHLIN SVENSSON, TOVA MAGNUSSON,  
ERIC STERN,  BAHAR PARS, PONTUS GUSTAFSSON, 

ANDREAS T OLSSON, RAKEL BENÉR GAJDUSEK, 
TANJA LORENTZON

Musiker JANNE TAVARES, GÖRAN MARTLING

Regi TOBIAS THEORELL

Musik JANNE TAVARES och W. A. MOZART

Premiär 12 januari

Förlagan till Mozarts 
älskade opera!

Köp biljetter på www.dramaten.se 
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TID FÖR THEORIN
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Nina Stemme har länge tillhört det yppersta skiktet av dramatiska sopraner, det vet 
de flesta OPUS-läsare. Att Iréne Theorin samtidigt haft stående inbjudningar från de 

världsledande operascenerna till  rollerna som Elektra, Brünnhilde, Isolde och 
Turandot torde vara mindre bekant. Den förmodade förklaringen: att framträdanden 

med supersopranen från Broaryd på svensk mark har varit sällsynta.  
 

Vi hoppas att det blir ändring på det. Vi utgår från att förstaplatsen på årets 
OPUS-lista får de svenska opera- och konserthusen att inse att det är 

TEXT LARS-ERIK LARSSON    FOTO CHRIS GLOAG & MATTHIAS CREUTZIGER (SCENBILD) 
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IRÉNES DREAMTEAM 

– Om jag får välja fritt 
genom tiderna: regis-
sör Patrice Chéreau, 
balettmästare August 
Bournonville, kompositör 
och dirigent Richard 
Strauss. 
– Och apropå drömmar: 
en annan dröm jag har 
är att känna på skåde-
speleri inom teater eller 
film och kanske någon 
karaktärsroll i musikal-
världen.

FAKTA

Namn Lena Iréne Sofie 
Theorin

Född 18 juni 1963

Bor I Broaryd, Gislaveds 
kommun

Familj Fyra vuxna barn

Kommande engage-
mang Nyårsgala på Mal-
mö Live, Romanskonsert 
i Stockholms konserthus 
den 18 januari, Brünnhil-
de i Nibelungens Ring i 
Leipzig, Färgarens hus-
tru i Richard Strauss 
Die Frau ohne Schatten 
på Staatsoper i Berlin, 
Brünnhilde i Ringen på 
Müpa i Budapest.

  – jag tycker om utmaningar 
och jag hittar dem hela tiden. 

  Så enkelt kan hemligheten bak-
om Sveriges kanske mest okända 
världsstjärna, Iréne Theorin, sam-
manfattas. Jag har hört henne som 
Isolde i Bayreuth, som Senta och som 
Turandot och flera andra roller i Kö-
penhamn och har nu lyckats få någ-
ra timmar med henne över en enkel 
frukost i Malmö. 

  Iréne Theorin har sjungit på 
Metropolitan i New York, på La Sca-
la i Milano, i Bayreuth, i Salzburg 
och på så gott som alla de andra sto-

ra operascenerna över hela världen. Överallt har 
hon hyllats för sin dramatiskt starka röst och sto-
ra scennärvaro. Bara för en kort tid sedan fick hon 
Amics de Liceus i Barcelona pris som bästa kvinn-
liga artist under säsongen 2015–2016.
 Men i Sverige är hon ganska okänd trots sin 
mer än 20-åriga karriär som hela tiden stigit mot 
zenit. Framträdandena här hemma har inte va-
rit många, men förhoppningsvis blir de lite fler 
framöver. Närmast väntar en nyårsgala i Mal-
mö, sedan blir det en konsert med Kungliga Fil-
harmonikerna och även en konsert med Mal-
mö Operaorkester. Men det är bara små prickar 
i kalendern: Iréne Theorin har just kommit hem 
från Tokyo efter att ha sjungit Brünnhilde i Wag-
ners Nibelungens Ring. Under våren väntar sam-
ma roll i Leipzig och i Budapest och hon ska ock-
så hinna med Färgarens hustru i Richard Strauss 
Die Frau ohne Schatten på Staatsoper i Berlin. 
 Hur orkar du med ett så späckat schema? 
 – Ibland undrar jag. Det funkar för det mesta, 
men det är jobbigt när man kommer in i en pro-
duktion som inte flyter smidigt eller om man ham-
nar i en förkylning. Då vet man inte om man kom-
mer att klara det. Men man kan inte heller känna 
efter för mycket.
 – En sak blir dock lidande, de stora rollerna ger 
inte utrymme att studera in så mycket nytt. Och 
ibland tvingas jag också blanda: jag gjorde till ex-
empel hela Ringen i Berlin samtidigt som jag sjöng 
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Isolde i Stuttgart och fick fara fram och tillbaka. 
Det går under några veckor men det blir ju ab-
solut inget liv under de perioderna. Jag måste få 
leva också.
 
Iréne theorIns väg till toppen är en riktig ask-
ungesaga. Hon kommer från djupaste Småland, 
från Broaryd i närheten av Gislaved. Båda föräld-
rarna hade "vanliga" yrken. Men musikintresset 
fanns där och hon lärde sig själv noter samtidigt 
som hon lärde sig läsa.
 – Det finns inga operahus eller konsertsalar på 
landet. Men det finns många andra sätt att syssla 
med musik. Jag spelade trumpet i ungdomsorkes-
tern och sjöng i kyrkokören. Man fick alltid vara 
med, det var en fördel.
 När Iréne Theorin var 16 år började hon på mu-
sikgymnasiet i Jönköping. Det var här hon fick 
sina första sånglektioner. Så blev hon gravid som 
sjuttonåring, fick en son och tvingades att hoppa 
av gymnasiet. Hon fick två söner till, jobbade på 
fabrik, i affärer och på ålderdomshem, levde ett 
normalt familjeliv och hade fosterbarn. Dessut-
om hann hon med att vara aktiv i föreningslivet.
 Men musikintresset höll i sig. Hon fortsatte att 
sjunga i kyrkokören och lyckades få 20 minuter i 
veckan hos en sångpedagog i kommunala musik-
skolan. Denna rekommenderade henne att söka 
till musikhögskolan i Göteborg. Men de teoretis-

ka kunskaperna räckte inte till.
 – Jag visste ingenting om klassisk musik utom det 
vi hade på musiklektionerna i högstadiet.
 Räddningen blev en av Birgit Nilssons kurser som 
Iréne Theorin antogs till. En lärare där, som också 
jobbade på Musikhögskolan i Göteborg, blev entusi-
astisk när han hörde henne och lyckades fixa en plats.
 – Jag fick läsa ikapp väldigt mycket, men jag slu-
tade ändå när jag fick jobb i kören på Göteborgs-
operan. Jag ville få rutin att stå inför publik. Jag 
sjöng överallt – i kyrkor och på konserter.
 
slItet gav utdelnIng. Iréne Theorin började 
sjunga för stipendier och tog hem det ena efter det 
andra. Hon sökte till flera operaskolor och kom in 
på samtliga. Valet föll på Köpenhamn och hon bo-
satte sig i Malmö, inte alltför långt ifrån den små-
ländska hembygden.
 År 1996 kom så debuten som Donna Anna i 
Mozarts Don Giovanni. Då var Iréne Theorin 33 
år, en ålder när de flesta operasångare har tio år 
av karriären bakom sig. Hon fick plats i den fasta 
ensemblen på Det Kongelige Teater och stannade 
där i femton år.
 – Jag älskade att vara där. Hela min uppväxt 
som artist är präglad av Det Kongelige. Jag kom 
ju in när den gamla stammen var kvar: Leif Roar, 
Lone Koppel, alla de där fantastiska scenmännis-
korna. Jag satt där dag och natt och tittade på ba-

VINNARINTERVJU

»Det finns inga operahus
eller konsertsalar på lan-
det. Men det finns många 
andra sätt att syssla med 
musik. Jag spelade trum-
pet i ungdomsorkestern 
och sjöng i kyrkokören. 
Man fick alltid vara med, 
det var en fördel.« 

Som Elektra på 
Semperoperan 

i Dresden våren 
2014. 

DEN FASTA PUNKTEN

Broaryd i västra Små-
land är fortfarande den 
fasta punkten för Iréne 
Theorin.  
– Jag bodde i Malmö 
ett antal år men vi hade 
kvar huset i Småland. 
Vi är en stor familj med 
många syskon och vi 
hade ingenstans att ta 
vägen när vi skulle träf-
fas allihop. Men vi hade 
kvar föräldrahemmet. 
Sedan köpte vi ett annat 
hus i Broaryd och har 
renoverat och byggt till 
det. Och det kommer jag 
aldrig att flytta ut min 
säng ur! Men jag kanske 
inte bor där på heltid. 
Behöver jag bo någon 
annanstans så gör jag 
det men huset har jag 
kvar.
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Trollflöjten, Drömmen om Svansjön, Hair,  
Elektra, svenska operor, psykedelisk musik, 
stormig dans, den hjärtslitande La traviata,  

och Chaplin-filmen Stadens ljus.  

På opera.se kan du välja bland ännu fler 
föreställningar som passar dina nära och kära.

Kö p  p r e s e n t k o r t  p å  o p e r a . s e

Ge bort en 
upplevelse 
i julklapp

4 FEBRUARI – 9 APRIL 2017 
 WWW.OPERA.SE

HÄMNDEN HÅLLER HENNE VID LIV

OPERA AV RICHARD STRAUSS
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lett också. Jag har lärt mig mycket av baletten: att 
behålla uttrycket, att inte blanda ihop för många 
saker samtidigt, att vara tydlig.
 – Men det var en stressig tid. Jag bodde i Mal-
mö och varje morgon cyklade jag med den yngs-
te på pakethållaren till skolan för att sedan flänga 
vidare till Köpenhamnsbåten. Det kändes som om 
jag lämnade ränder efter mig.
 
Du är över 50 nu och fortfarande på uppgång. Det 
är väl exceptionellt?
 – Jag vet inte om jag fortfarande är på uppgång 
men inte på väg neråt i alla fall. Jag är definitivt 
mer nöjd efter mina föreställningar nu än jag har 
varit tidigare.
 – När jag var fyrtio så tänkte jag att om jag kan 
sjunga tio år till så är jag tacksam. Sedan när jag 
passerat femtio har utvecklingen fortsatt. Jag kan 
öppna upp mycket mer nu än för tio år sedan. Jag 
vågar också mer och det är kanske det som gör att 
jag känner mig så nöjd.
 – Men vissa saker försvinner också, som att 
sjunga snabbt. Å andra sidan har jag har aldrig 
varit riktigt bra på det, koloraturarior har aldrig 
varit min grej.
 Det pratas ju en hel del om åldersdiskriminering. 
Är det något du känt av?
 – Både ja och nej. Branschen har ju förändrats 
under de tjugo år som jag varit på scenen, allt går 
mycket fortare nu. Vissa kan reagera på att jag hål-
lit fast vid min repertoar och på ett sätt är jag ett 
bevis att det inte är fel att göra det. Det har blivit 
en trend att man ska förnya sig hela tiden. Jag är 
tacksam för att jag inte hamnat i den fållan och 
hoppas att dagens unga sångare har den styrka 
och den kunskap som krävs för att veta vad man 
ska och inte ska.
 Iréne Theorin menar att hennes tidigare liv 

långt borta från scenen också har varit en tillgång.  
 – Jag har gått igenom väldigt mycket, det har 
varit många slag i magen och det bagaget har jag 
med mig in på scenen. Och det där med att växa 
upp på landet – det är en idyll men det krävs ock-
så en stark drivkraft för att ta sig därifrån. Jag vis-
ste inte vad jag gav mig in i och jag har alltid känt 
att jag inte passar in, men viljan, envisheten och 
nyfikenheten har alltid varit starkare.
 
tIll framgångsreceptet kan även läggas en på 
gränsen till destruktiv perfektionism.
 – Jag har aldrig tyckt att jag har varit bra nog 
och jag kämpar varje dag för att bli bättre. Ibland 
blir mina krav på mig själv nästan omänskliga.
 – Men jag vet också att jag aldrig kan nå det 
perfekta – och för mig är det som är perfekt trå-
kigt. En artist som är perfekt tappar personlighe-
ten och jag inser att jag inte kan göra, säg 25 saker 
bättre varje föreställning. Men jag har alltid sagt 
att två saker varje gång, det ska jag göra bättre. Så 
har jag alltid gjort, ända från början, och det bru-
kar funka faktiskt.        

»Jag har gått igenom väldigt
mycket, det har varit många 
slag i magen och det bagaget 
har jag med mig in på 
scenen.«


