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Rossinis komiska opera Italienskan i Alger har omvandlats till en
fantastisk Bollywoodfilm-föreställning. I ett unikt möte mellan
professionella och internationella operasångare, musiker, dansare och
ungdomar och amatörer från Botkyrka, får vi ta del av vällustiga
Rossinikoloraturer, Bollywood-dans och rap med bl.a. Dogge Doggelito
vid mikrofonen. Frossa i ett festfyrverkeri av färg, dans och musik!
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Kvinnokarlen Mustafa har tröttnat på sin fru Elvira, eftersom han istället
fått smak på italienska kvinnor. Som av en händelse råkar
fullblodsitalienskan Isabella lida skeppsbrott utanför Mustafas slott i jakt
på sin älskade Lindoro och cirkusen är i full gång, med kärlek, intriger,
dans och sång.

Charlotta Huldt är utbildad operasångerska vid Det Kgl Danske
Musikkonservatorium i Köpenhamn, Operahögskolan i Stockholm samt
studier i London. Hon är grundare och konstnärlig ledare av bl. a.
SpaghettiOperan Regina och har sedan dess verkat som konstnärlig
ledare, operasångare och regissör för mer än 20 olika produktioner. Bland
utmärkelserna finns Jenny Lind- och Wagnerpriset samt Claes Fellboms
Operapris för nyskapande opera.

Usha Balasundaram är koreograf, klassiskt skolad i bharatanatyam vid
Kalakshetra College of Fine Arts i Madras (1989-1992) samt vid
Danshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit huvuddansare i
Chandralekhas världsberömda dansgrupp och driver idag en egen
dansskola utanför Stockholm: Saraswathy Kalakendra – Institution of
Fine Arts.

Regi: Charlotta Huldt
Koreografi: Usha Balasundaram, Benjamin Tagoe
Musiker: Majsan Dahling (piano), Stian Grimstad (sitar, sur
bahar), Jonas Sjöblom (tablas, slagverk, indisk flöjt)
Med: Albin Ahl - Mustafa, Hanna Fritzon – Elvira,Ulrika Skarby
–Isabella,Joaquin Munoz – Lindoro, Charlotta Huldt - Zulma, Dogge
Doggelito - Kapten Hali, Linus Flogell - Taddeo, John Kinell - Kapten
Ali, barn och ungdomar från Botkyrka

Med	stöd	av	Stockholms	läns	lands3ng
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Information
Scen
Parkteatern

Speltid
1:30 h, ingen paus

Premiär
28 juni 2017

Pris

Taggar
(klicka för att filtrera i kalendern)

 Parkteatern, Fri entré, Barn/Ung

Just nu inga föreställningar inlagda
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