Teatersalongen

Historik

Den byggnad i utkanten av Ulriksdals slottspark som sedermera skulle
inhysa Sveriges första rokokoteater uppfördes på 1670-talet som ridhus
i anslutning till Ulriksdals slott. Den stora sal som nu utgör scen och
salong var en enda stor arena med vitkalkade väggar, öppen ända upp till
taknocken och med åtta stora fönster på den södra långsidan. Där fanns
också en hög port genom vilken man kunde rida rakt in i byggnaden.
På den norra långsidan av byggnaden tillfördes en lägre länga rum som
fungerade som värdshus.
När Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika kröntes till kung och drottning 1751
kunde deras planer på att bygga nya slottsteatrar vid sommarslotten runt
Stockholm förverkligas. En fransk teatertrupp anlitades för att höja nivån
på den svenska scenkonsten, och det gamla beridarehuset vid Ulriksdal
skulle nu hastigt göras om till teater inför deras ankomst sommaren 1753.
Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz som senare också skulle stå för
ritningarna till Drottningholmsteatern och Gustav III:s operahus vid
Gustav Adolfs torg. Ulriksdals slottsteater inreddes i en stil som skulle bli
sinnebilden för svensk elegant rokoko, och utrustades med ett komplett
scenmaskineri i tidens stil, med scenbilder som kunde växlas i en enda
rörelse. Den lägre tillbyggnaden på husets norra sida blev till rikligt
utsmyckade foajéer för de kungliga gästerna. Bland dessa salar märks
främst det mittersta rummet, matsalen, som försågs med en hissanordning
genom vilket matsalsbordet kunde sänkas ned i källaren för omdukning och
sedan åter hissas upp till de väntande gästerna. På så vis kunde måltiderna
intas utan uppassning, och förtroliga samtal ”en confidence” kunde föras
utan risk att innehållet spreds utanför den närmsta kretsen. Denna så
kallade confidence-matsal fick sedan ge namn åt hela teaterbyggnaden,
Confidencen.
Efter mordet på Gustav III stängdes slottsteatrarna, och Confidencens
teatermaskineri revs i mitten av 1800-talet. Stora delar av teaterns övriga
inredning har sedan låtits förfalla. Från slutet av 1970-talet och framåt
har teatern renoverats och återuppbyggts till sin forna glans, mycket tack
vare operasångerskan Kjerstin Dellert som gjorde till sin livsuppgift att
återuppväcka teatern och åter fylla den med opera, dans och teater.
Idag lyser Confidencen med samma prakt som på 1700-talet, och har
en omfattande konsert- och teaterverksamhet som både värnar om det
historiska arvet och speglar dagens musikliv och scenkonst. Med sin
unika historiska miljö lockar den forskare och teaterintresserade från hela
världen.

Bokning av biljetter
www.confidencen.se | Tel: 08-85 60 10
Confidencens biljettkassa och servering
öppnar en timme före föreställningen.

Guidade visningar
För guidade visningar, temavisningar
och familjevisningar se hemsida.
Gruppvisningar kan förbokas.

Hitta hit
Det är enkelt att ta sig till Confidencen!
Endast ca 15 minuter med bil eller 20
minuter med kolletivtrafik från
Stockholms central.
Tunnelbana till Bergshamra C,
buss 503, hållplats Ulriksdals Wärdshus.
Pendeltåg till Ulriksdals Station
buss 503, hållplats Ulriksdals Wärdshus.
Parkering: 5 kr/h första 3 timmarna

Medlemsskap i Vänföreningen
Confidencen Rediviva
Årsavgift Enskild medlem 200:–
Makar/sammanboende 300:–
Föreningar 1000:–
Företag 3000:–
Bankgiro 268-5568, PlusGiro 91 11-6

Confidencen erhåller stöd från
Solna Stad
Region Stockholm
Statens Kulturråd

Ulriksdals slottsteater Confidencen
Slottsallén 3
170 79 Solna

Generalprogram
2019

Valborgsmässokonsert

Festival
Mis/Reading Beethoven

30/4 kl. 19.00
Vi hälsar traditionsenligt våren välkommen
tillsammans med Stockholms kammarkör.
Brasan tänds i slottsparken efter konserten.
Dirigent: Rebecka Gustafsson

Under konstnärlig ledning av dirigenten
Olof Boman presenterar Confidencen en ny
festival som i sitt första år bjuder på verk av
bland andra 1700-talsmästarna Händel och
Roman i form av opera, dans, konserter och
familjeföreställningar.

Biljettpris: 220 kr

Orlando

14/6 kl. 19.00

Mozart’s Spirit from Haydn’s Hands
15/6 kl. 15.00

Unmodern at O/Modernt I - 100 kr
15/6 kl. 19.00

Immortal Beloved
16/6 kl. 15.00

Unmodern at O/Modernt II - 100 kr
16/6 kl. 19.00

Dreams of India

4/5-2/6
I en bearbetning av Händels opera möter vi
svartsjuka, galenskap, kärlek och ungdom med
ett krig som rasar i periferin.
Kompositör Johan Ramström, dramatiker
Sophie Helsing och regissör Ellen Lamm
skapar en föreställning inspirerad av såväl den
medeltida Rolandssången och 1700-talsestetik
som moderna tv-serier.
Passar för elever på högstadiet.
I samarbete med Kungliga Operan.
Biljetter: www.operan.se

Operahögskolans vårkonsert
5/5 kl. 16.00
En kavalkad av operapärlor och romanser.
Biljettpris: 220 kr

Bach & Nelly Sachs

Opera

Konsert

Acis and Galatea

En confidence

- en pastoral om att älska och att mista

med Jonas Nordberg & Marika Lagercrantz

Spelas: 1/8, 3/8, 4/8, 10/8, 11/8, 14/8, 15/8,
17/8, 18/8, 20/8, 21/8, 23/8, 24/8

10/8 klockan 15.00

Med Confidencens intima och praktfulla
teaterrum som utgångspunkt ges ett av
Händels tidiga mästerverk som blev en av
hans mest älskade och spelade operor under
1700-talet.
Musik: Georg Friedrich Händel
Text: John Gay / Alexander Pope
Dirigent: Olof Boman
Regissör: Elisabeth Linton
Visuellt koncept: Steffen Aarfing
Kostymdesign: Anna Kjellsdotter
Medverkande: Ylva Stenberg, Hyojong
Kim,Staffan Liljas, Jihan Shin
Kör & Confidencen Opera & Music
Orchestra
Biljettpris: 460 kronor

16/5 kl. 19.00
Partita nr 2 i c-moll och aria ur Kantat nr
127 av J.S. Bach samt Anders Annerholms
nyskrivna sångcykel Sternmusik - sju sånger till
texter av Nelly Sachs.
Med Matilda Paulsson mezzosopran, Bengt
Forsberg, piano & Miriam Forsberg, recitation
Spelas in för Sveriges Radio P2
Biljettpris: 280 kr

Operagala
till Jussi Björlings ära
26/5 kl. 16.00
Utdelning av Jussi Björlingstipendiet till
världssopranen Iréne Theorin som framträder
tillsammans med Hillevi Martinpelto, Ingrid
Tobiasson, Ulrik Qvale, Lars Cleveman,
Göran Eliasson, Karl-Magnus Fredriksson &
Gunnar Lundberg.
Vid flygeln: Samuel Skönberg

Dans

Ode for St. Cecilia’s Day

Nationaldagskonsert

6/8, 7/8, 8/8 kl. 19.00
Dansföreställning där publiken rör sig fritt i
rummet bland dansare, sångare och musiker.
Efter föreställningen bjuds publiken in till
baren där artisterna fortsätter med musik,
läsning, sång och förtroliga samtal.

Biljettpris: 220 kr

Rousseaus lyriska scener

Biljettpris: 260 kronor

Under apelsinträden

Convelescent Souls in the Lydian
Mode
18/6 kl. 16.00

Unmodern at O/Modernt IV - 100 kr
18/6 kl. 19.00

Moonlight

19/6 kl. 19.00

Fallen Heroes
Biljettpris: 280 kronor
Läs hela programmet på omodernt.com

1/9 kl. 16.00
Ett nära möte med hyllade sångerskan och
folkmusikern Sofia Karlsson.

I det vackra orangeriet i Ulriksdals slottspark
framför årets festivalorkester musik av vår
svenske barockmästare Johan Helmich Roman
och ur den musikskatt han fick med sig från
sina resor i Europa.

Biljettpris: 280 kr

Musikalisk ledning: Johan Lindström
Confidencen Opera & Music Orchestra

Konsert

Allsång på Confidencen
24/8 klockan 15.00

Familjeföreställning

Olof Boman är en hängiven allsångsledare och
har bjudit in sina vänner folkmusikerna Lisa
Rydberg och Lisa Långbacka samt barytonen
och Evert Taube-kännaren Carl Ackerfeldt till
en sångfest där alla kan sjunga med.
Biljettpris: 260 kronor

Hemligstämplat!
26/7 kl. 11.15 & 27/7 klockan
11.15 & 12.30

Bachs cellosviter har skänkt otaliga
människor glädje och tröst sedan de återupptäcktes och gjordes kända på 1930-talet.
Denna konsert blir till ett slags livsresa tillsammans med en av Europas bästa barockcellister, Mime Yamahiro Brinkmann.

Följ med skådespelaren Marika Lagercrantz
när hon berättar sagan om kärleksparet Acis
och Galatea, och om den mystiske Polypheme
som lurar i kulisserna! Vi börjar i foajéerna
där vi introduceras till barockteaterns värld
och dess hemligheter.
Sedan får vi följa med in under repetitionerna
av sommarens opera Acis och Galatea.

Biljettpris: 260 kronor

Rekommenderad från 6 år.
Biljettpris: 120 kr barn / 160 kr vuxen

8/6, 24/9, 25/9 kl. 19.00

17/6 kl. 19.00

11/8 klockan 13.00

Biljettpris: 360 kronor

Konsert

Unmodern at O/Modernt III - 100 kr

Sofia Karlsson

Konsert

- sångfest med publik och gästartister

3/8 klockan 15.00

Vi firar nationaldagen med Stockholms
kammarkör under ledning av Florian Benfer.

Giovanni Girolamo Kapsbergers musik för
teorb i 1600-talets Italien möter de persiska
poeterna Rumi och Hafiz många hundra år
äldre poesi.

Musik: Georg Friedrich Händel
Dirigent: Olof Boman
Koreograf: Satoshi Kudo
Medverkande: Ylva Stenberg, sopran, NN
tenor, Jonas Nordberg, teorb/luta, Mime
Yamahiro Brinkmann, cello
Dansare, kör och Confidencen Opera &
Music Orchestra

med Mime Yamahiro Brinkmann

6/6 kl. 16.00

- Morgonlandets persiska poesi möter
aftonlandets italienska lutmusik

Biljettpris: 260 kronor

En confidence

Biljettpris: 380 kr

17/6 kl. 16.00

Näktergalarna
4/9 kl. 16.00
Divine presenterar en magisk, musikalisk
berättelse om de tre svenska operastjärnorna
Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe
Hebbe med Caroline Gentele, Gabriella
Lambert-Olsson & Hanna Fritzson.
Vid flygeln: Eric Skarby.
Biljettpris: 280 kr

Mikael Samuelson
6/9 kl. 19 och 8/9 kl. 16.00
Från Bellman till Bologna. En svenskeuropeisk sångutflykt bland stort och smått,
i skratt och gråt, i lek och improvisation
tillsammans med Mikael Samuelson, sång
och Håkan Sund, piano.
Biljettpris: 280 kr

Petite messe solennelle
7/9 kl. 16.00
Rossinis älskade mässa med Stockholms
kammarkör och Hillevi Martinpelto,
Katarina Karnéus, Thomas Volle & NN.
Johan Ullén, piano, Björn Gäfvert,
harmonium
Dirigent Florian Benfer.
Biljettpris: 280 kr

Svarfvar & Måwe
14/9 kl. 16.00

Scener om kärlekens och konstnärskapets
frustrationer i två av Jean-Jacques Rousseaus
musikaliska dramer: Le Devin du Village
(1752) och Pygmalion (1770).
45 minuter före erbjuds miniföreläsningar av
forskningsprojektet Performing Premodernity.
Med Laila Cathleen Neuman, João Luís
Paixão, Thomas Volle, dansare & kör
Drottningholms Barockensemble
Musikalisk ledning: Mark Tatlow
Koreografi: Karin Modigh
Kostym: Anna Kjellsdotter
Dramaturgi: Maria Gullstam

Ombord dukas en
delikatesstallrik med dryck upp.
Båten avgår från Strandvägen,
bussresa tillbaka till Stockholms
Centralstation ingår.

Biljettpris: 460 kr

Boka på www.stromma.se.
Biljettpris: 1.170 kr

Musikaliskt stjärnmöte mellan violinisten
Christian Svarfvar och pianisten Henrik
Måwe.
Biljettpris: 280 kr

Teaterkryssning

Operameny
Kombinera ditt operabesök
med en trerätters Operameny
på anrika Ulriksdals Värdshus.
Biljett och programbok ingår.
Boka på www.confidencen.se
Biljettpris: 895-995 kr

Opera & hotell
I samarbete med The Winery
Hotel, Sveriges första urbana
vingårdshotell, erbjuder vi
hotellnatt, mousserande vin och
operabiljetter.
Boka på: www.thewineryhotel.se
Pris: 2.290 kr för två personer

Operagala
15/9 kl. 16.00
En sprakande operafest i Kjerstin Dellerts
anda fylld med arior, ensembler och hits ur
operarepertoaren.
Biljettpris: 380 kr

Köp biljetter på www.confidencen.se eller ring 08-85 60 10

