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Kära publik! Välkommen!
Utan er – inget!
KVÄLLENS FÖRESTÄLLNING är Opera Giraffs 2:a produktion,
efter förra årets succé med ”Troubles and Bubbles”.

I ”Vita Lögner” gör vi en djärv djupdykning i
sjukvårdens förtrollade värld av vitaminsprutor,
gikt och hjärtoperationer.
För OSS är inga FÖRDOMAR för YTLIGA för att
jongleras med, inga STEREOTYPER för förbjudna
för att drivas med, inga PASTISCHER för SLISKIGA
för att njutas av. Patienter är givetvis gnälliga,
OPERATIONSSKÖTERSKOR är onda
och kirurger är självuppfyllda!
”OPERA-BERG & DALBANAN ÄR FRAMRULLAD”.
-Spänn fast er ordentligt. Nu åker vi!

Opera
Giraff
Opera Giraff är ett
fritt operasällskap som
består av ett gäng ambitiösa amatörer med ett
brinnande intresse för
musiken, sången och vår
publik!
Regissören Lotta
Lindqvist har ännu en
gång lyckats ta tillvara
på sångarnas unika
blandning av karaktärer
och röster. Vi önskar er
en upplevelserik afton

HANDLINGEN
- EN VANLIG MORGON PÅ AKUTEN -

Det är den blodfobiske AT-läkaren Sensitivos första dag
på akutkirurgen Olympia. Även AT-läkaren Modestina,
eller ”Stina”, har sin första dag.
STINA är mer familjär i miljön, uppvuxen på sjukhuset som hon är, med
sin mycket välrenommerade kirurg till mamma: Dr. CAPACE - som också
råkar vara SENSITIVOS handledare. Dessutom är hennes bevakande,
svartsjuka fästman, Dr. FREDDO, överläkare på psykakuten, just intill
kirurgen. Syster FRANCA hjälper dem till rätta. Hon ska bara…
- � Akutens personalgym är välbesökt under lunchpauserna, så även
denna dag. Ambulansföraren Fidelio, ”FIDDE”, är en van och välpumpad marskatt bland läkarhermelinerna. Inte alla som klarar av
den konkurrensen…
- � I omklädningsrummet får AT SENSITIVO, till sin ytterligt stora förskräckelse, uppdraget att rädda Dr. CAPACES dotter, ”STINA”, ur klorna
på sin misshandlande make: psykiatern Dr. FREDDO…
- � ”FIDDE” önskar förfest med en puma han träffat på gymmet. Med sin
förödande slyngelcharm lyckas han att slita henne från arbetet med
en brådskande forskningsrapport och lockar med henne in i festens
dansande virvlar…
- � I kväll är det frivillig personalfest med påbjuden närvaro. Självaste sjukhuschefen ska närvara och tillkännage vem som tilldelats den nyinrättade överläkartjänsten på akutkirurgen. Många tror sig veta vem som
kommer få den, inklusive ”guds gåva till kvinnorna”, hjärtlungkirurgen
Dr. DIVINO. Hans kommande, sensationella forskningsresultat har
redan spritt sig som en löpeld... av honom själv...

KARAKTÄRERNA
SYSTER FRANCA • Jeanette GYLLENDOLCK MATHLIN - Sopran
-Tråkiga eller opraktiska rutinregler går väl att töja på liiitet..?

SENSITIVO (AT-läkare) • Dan NORDSTRÖM - Tenor
-Var det här med läkarbanan verkligen en så bra idé…?

MODESTINA/”Stina” (AT-läkare) • Ikumi ETO - Sopran
-Var det här med läkarbanan verkligen min idé…?

Dr. FREDDO (Psykiater) • Anastasio TEBALDI - Baryton

-Överläkare på psykakuten, förlovad med ”Stina”. Jag står inte ut med att se hur den lilla
förförerskan flörtar med andra framför mina ögon…

Dr. CAPACE (Kirurg) • Lena DUR HÖGNELID - Koloratursopran
-Stinas mor: -Hur ska jag rädda min dotter, som hennes plågoande till fästman har isolerat
från familj och vänner…?

Dr. DIVINO (Kirurg) • Assar BERGFORS - Basbaryton

-Alla sätt att nå framgång är tillåtna, utom de dåliga… Om bara den där spännbollen till
ambulansförare kunde evaporera från jordens yta..!

SYSTER DURA • Maria TOSS - Mezzo

-Det är en skam att de stackars läkarna ska behöva ta emot kreti och pleti – att folk inte skäms att
besvära skickliga läkare med sina snoriga ungar! Simulerar för att kunna gå före i kön gör de också..!

FIDELIO/FIDDE • (Ambulansförare) • Sebastian HEDLUND - Tenor

-Varför hänga i ambulanskulvertarna, när man kan slinka upp till läkargymmet och spana in pumorna?

INUTILE (Pat. med misstänkt stroke) • Michele PRESSIANI - Italienare
MONELLO (Pat. med ärta i näsan) • Jenny SÖDERHOLM - Yrväder
-Mormooor, ta ut den NU!!!

MONELLOS MORMOR • Görel BREITHOLTZ - Mezzo
- Herre gud, lilla hjärtat, vad har du gjort…?!

LAMENTARSI • Tina HENNING WEDEMEIER - Sopran (Pat. med axeln ur led)
ANGOSCIA • Patrik ERNBY - Karaktärstenor (Pat. med panikattack)		
PATTY • Görel BREITHOLTZ (Undersköterska) -Jag älskar att vara med i festkommittén!
PEGGY • Tiina HENNING WEDEMEIER - Sopran (Undersköterska)
- Att vara med i festkommittén, det älskar jag!

SJUKHUSCHEFEN • Patrik ERNBY - Karaktärstenor

-Forskningsresultaten jag just tagit del av kommer göra mig, ööh. jag menar sjukhuset - känt över hela världen!

MEDVERKANDE I OPERA GIRAFF
Lotta

Ola

LINDKVIST

OTTOSSON
Pianist, Musikalisk
ledning

Manus, Regi
Älskar att detaljstudera karaktärerna i en pjäs,
men även riktiga människor och deras intriger på t.ex. tunnelbanan. Kan låta bli att stiga
av för att få veta hur ett kvävt gräl ska sluta,
eller om mamman ska upptäcka att 2-åringen tappat glassen i knät. I augusti kan man
se Lottas uppsättning av en sommarnattsångande het, folkloristisk Carmen på DalaFloda Operafestival.

En av Stockholms mest anlitade operaackompanjatörer. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Verksam som musiker och
pianolärare i Stockholm.
Tryggheten själv – ovärderligt för hispiga
sångare med rampfeber!

Ikumi

Lena

DUR HÖGNELID
Koloratursopran

ETO

Sopran

Psykolog, älskar sådant som börjar på S:
Sjunga, Skratta, Springa, Spela trummor och
Skriva på sin bok som Snart är klar för utgivning. Bor i ”Giraffhuset” - en svensk tappning av Maison P. med lekfulla installationer
i, på och utanför huset. Lena är initiativtagare och skapare av Opera Giraff. -Tack, Lena!

Filosofisk japanska som sjunger i själen av
god mat, t.ex. sambons Boeuf Bourgignon
Tidigare en hejare på sport, men numera
städskygg och soffpotatis. En stor glädje i livet
är att göra nya upptäckter - ett nytt land eller
en ny restaurang.

Jeanette

Maria

GYLLENDOLCK MATHLIN
Sopran

TOSS

Dansant, obotlig godisråtta som har trivts i
rampljuset sedan barnsben, vilket kanske
inte så konstigt med en mamma som sjöng på
operan i Polen. Är inte rädd för att prova nytt
och vill gärna se sig omkring. Har t.ex. provat
att bo i Italien och New York.

Jenny
SÖDERHOLM

Yrväder, Statist

Mezzo
Stor humanist med hjärtat på rätta stället.
Brinner för barns rätt till lugn och empati,
till skillnad från hennes scen-alterego, Dura.
Packar gärna en korg och tar en cykeltur ut
från stan ut till något av alla härligt utflyktsmål kring Stockholm.

Social och spruträdd inline-åkerska med mycket dans i
benen. Har hittills aldrig stoppat in en ärta i näsan, men väl
ett finger i en trolleri-plastvas och fastnat. Som tur var kom
hon loss innan hon behövde besöka Olympia Akuten...

Sebastian

Dan

HEDLUND
Tenor

NORDSTRÖM

Kan dra en tross. På riktigt! Precis som sin
tenorkollega Jussi Björling, håller Sebastian
gärna till nere i hamnen. Sebastian skulle
nog också vinna över de flesta sjöbusar i armbrytning. Förhoppningsvis spelar han inte
lika mycket på tärning, dock.

Anastasio
TEBALDI
Baryton

Dressyrälskande IT-projektledare. Det Tassos
inte vet om gångarter - hästars alltså - är inte
värt att veta!
Har byggt sitt eget hus, varifrån ingen gäst
tillåts gå oäten. Hans två grekiska gatuhundar tror att det innefattar även knapparna
till stereon... Kalí órexi!

Görel

BREITHOLTZ
Mezzo
Passionerad lärare, Fårösand mellan tårna,
funderar mycket över hur man egentligen
erövrar kunskap. Gillar: få unga att uvecklas
genom läsning. Modern konst, husbygge, ordna fest är andra intressen. Det senare kommer
väl till pass i just denna föreställning!

Patrik

ERNBY
Karaktärstenor
Lag- och ordvrängare, aldrig missar ett tillfälle att hålla tal. Vilket kommer väl till pass i
kvällens rolltolkning. Patrik spelade innebandy och fotboll i sin ungdom då jurister föredrar lagsporter. Är vår pianist sjuk, hoppar
Patrik med den äran in som instuderare!

Tenor
Lättinspirerad elektriker som konstruerat och
byggt vår scenografi, ritat vår affisch och sytt
flera av kostymerna. Har källaren full med blivande konstverk (skrot) och har ridit in på en fest
som Kayo, iklädd en egenhändigt kreerad, skalenlig pony i papier maché. Ett kreativt fenomen!

Assar

BERGFORS
Basbarytonstämma
Uppsalabaserad sörmlänning som aldrig har
dykartuberna långt borta. Enligt Assar finns
det minst lika många smultronställen under
ytan, som ovan. Han har dykt såväl med både
dykarfantaster som Valhajar och Sjöhästar.
Uppsala? Jo, så klart har han lånat sin sonora basbarytonstämma åt både Orfei Drängar
och Allmänna Sången!

Tiina

HENNING WEDEMEIER
Sopran
En karatekickande landskapsarkitekt med
en romantisk själ, som älskar att rita, sittandes på en sten vid havet. Hennes sångstudier
underlättas av att kunna fyra språk flytande.
För ni har väl tänkt på hur många språk en
klassisk sångare måste behärska?

Michele

PRESSIANI

Italienare
Dessvärre är Inutile för sjuk för att prata, så
någon vacker italienska får ni inte höra. Till
vardags sliter han med sin masteruppsats i energiteknik. Det finns vittnen som har hört när
han sjunger ”O sole mio” hemma i köket! Och
”Il ragazzo della via gluck” (Lyckliga gatan).
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