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Välkommen!

Ulriksdals slottsteater är för mig en alldeles särskild plats. Confidencenrummet 
och dess idé om att möjliggöra förtroliga möten har givit namn åt hela teatern, 
och det är just teatern som är denna festivals hjärta och som givit inspiration till 
utformningen av festivalprogrammet. Teaterns namn kommer från franskans en 
confidence som betyder i förtroende. Förtroende och närhet ska genomsyra hela 
festivalen - scen och salong speglar varandra med publiken i rummets mitt. 

Den engelske komponisten Henry Purcell skapade en egen värld i sin musik, och 
det är i denna sköna värld som årets festival rör sig. När vi dyker ner i Purcells tid 
och sammanhang ser vi återigen hur viktiga bidragen från andra kulturer var och 
fortsatt att vara, för konsten, handeln, språket och förståelsen av vad det är att 
leva som människa på denna jord. I den andra upplagan av Confidencen Opera & 
Music Festival klingar musik som inspirerat och inspirerar vår kultur, oavsett var 
och i vilken tid vi befinner oss.

Välkommen att ta del av den inspirationen tillsammans med oss!

Olof Boman, konstnärlig ledare
Confidencen Opera & Music Festival 

Olof Boman befinner sig mitt i en internationell karriär som opera- och 
konsertdirigent och raden är lång av kritikerrosade framföranden de senaste åren. 
Särskilt efterfrågad är han då det gäller barockens och klassicismens musik, och 
han har arbetat både med moderna orkestrar som Konzerthausorchester Berlin 
och Bremer Philharmoniker, och orkestrar som spelar på originalinstrument, bl a 
Akademie für Alte Musik, Berlin och Concerto Köln. Han innehade flera år titeln 
Förste gästdirigent vid Theater Bremen och var under åtta år konstnärlig ledare 
för Glogerfestspillene i Norge. Sedan 2019 är han konstnärlig ledare för 
Confidencen Opera & Music Festival.



Opera

John Blow: Venus & Adonis
Henry Purcell: Dido & Aeneas 

I sommarens operaföreställning möter vi kärleken i dess ljuvaste, renaste och 
mest smärtsamma form gestaltad i vidunderlig musik av Englands två största 
barockkomponister: Henry Purcell och John Blow. I Blows opera Venus and 
Adonis drabbas kärleksparet mitt i kärleksruset av olyckan, och döden är helt 
plötsligt den realitet som skiljer dem åt. Efter paus följer Purcells opera Dido 
and Aeneas där bara döden finns som utväg för den förtvivlade drottning Dido 
när hon förstår att Aeneas kommer att lämna henne. Det låter sorgligt, ja, men 
vi blir inte lämnade där. Trösten i musiken ger hopp om en framtid för alla 
människor som förlorat någon älskad. 

Henry Purcells miniopera Dido and Aeneas från 1689 har blivit ett av 
barocktidens mest älskade verk och innehåller allt en helaftonsopera skulle 
kunna drömma om: förälskelse, trogen vänskap, avundsjuka häxor som smider 
illvilliga planer och en final innehållande Didos berömda avskedsaria When I 
am Laid in Earth. Och hela detta operauniversum utspelas framför våra ögon 
på bara 55 minuter. 

John Blow var under en tid Purcells lärare och lämnade sin post som organist 
i Westminster Abbey till förmån för sin begåvade elev. Det är lätt att fantisera 
att Purcell var med om uppförandet av Blows opera Venus and Adonis år 1684 
och själv modellerade sin opera Dido and Aeneas efter den några år senare. 
Också hos Blow bjuds vi på medryckande musik då Cupido håller kärleksskola 
för sina småkupider som drillas i alla trick och knep som behövs för att föra 
älskande till varandra, men också ljuvlig sötma när det älskande paret inte kan 
få nog av varandra. Efter den olycksaliga jakten när Adonis dödas av ett odjur 
och Venus försjunker i bottenlös förtvivlan, avslutar hennes tröstande vänner 
berättelsen med en svidande skön körhymn. 



Konstnärligt team:

William Relton regissör
Sara Ekman koreograf

Christer Nilsson scenograf
Anna Kjellsdotter kostymdesign

Elin Gradin och Catha Lundin maskdesign

Medverkande: 

Ida Ränzlöv Venus/Dido
Bernt Ola Volungholen Adonis/Aeneas

Christina Larsson Malmberg Belinda
Rupert Enticknap Cupido/Sorceress

Sofia Niklasson Second Woman/First Witch
Mathilda Sidén Silfver Second Witch/Messenger

Love Tronner Sailor
Arash Azarbad Shepherd

Confidencen Opera & Music Festival Orchestra
Olof Boman dirigent

Produktionen kommer att spelas in av Sveriges Television och Sveriges Radio. 

Speldatum: 29/7-22/8
Föreställningslängd: 2 timmar och 20 minuter inklusive paus



Konsertföreställning

Henry Purcell: Hail! Bright Cecilia!

O, ljuvlighet, att när man har ätit upp allt, druckit ur allt, talat 
om allt och dansat sina ben trötta, gå hem i den tysta timmen 
före soluppgången för att sova! 

ur “Trollkarlens hatt”, Tove Jansson

Speldatum: 4/8, 5/8 och 6/8 kl.19.00 
Föreställningslängd: 1 timme och 45 minuter inklusive paus

Förra årets stora succé när publik och artister möttes på teatersalongens golv, 
utvecklar vi och låter Henry Purcells jublande hyllningskantat 
Hail! Bright Cecilia - Ode for St. Cecilia Z. 328 från år 1692 inspirera till en 
konsertföreställning där hela Confidencens teaterrum, både scen och salong, 
blir till spelplats för sångare och instrumentalister och där också det visuel-
la uttrycket blir en del av upplevelsen. Vi bjuder in till en fest där musikens 
skyddshelgon Cecilia och musikens kraft hyllas.

Publiken inbjuds att röra sig fritt i rummet för att uppleva musik och rörelse 
från olika platser, eller stanna upp mitt i allt och låta sig omslutas av intrycken 
från alla håll. Det finns endast några få sittmöjligheter för de som verkligen 
behöver sätta sig ner en stund under det 50 minuter långa verket.

Efter pausen, då vi alla - både musiker och publik - möts i baren, är vi 
välkomna tillbaka in i teatern där kvällen avslutas med en halvtimme musik 
från vilans och sömnens rike. 

Konstnärligt team:

Sara Ekman koreograf
Leif Persson visuellt koncept

Medverkande: 

Anders J. Dahlin tenor
Rupert Enticknap countertenor
Anna Zander mezzosopran
Carl Ackerfeldt baryton

Jonas Nordberg teorb/luta

Confidencen Opera & Music Festival Choir
Confidencen Opera & Music Festival Orchestra
Olof Boman dirigent



Konsert

En confidence - Dancing with Bach 

Speldatum: 1/8 kl.15.00
Konsertlängd: 75 minuter

Johann Sebastian Bachs äldre bror Johann Jacob, även kallad 
Stockholms-Bach, följde med Karl XII till Stockholm efter att ha deltagit som 
karolinsk oboist i hans fälttåg, bl a vid Poltava. Kanske hade han med sig 
musik av sin lillebror till Stockholm? I sin nya hemstad mötte han säkert den 
svenska folkmusiken och den svenska diktkonsten. Detta är förstås gissningar, 
men vilken härlig fantasi som nu får möjlighet att klinga när blockflöjtisten 
Kristine West och nyckelharpisten Erik Rydvall möter skådespelaren Hannes 
Meidal på Confidencens 1700-talsscen.

Barockmusik och folkmusik är båda begrepp som tillkommit långt efter den 
musik de syftar till att beskriva. Dansmusiken lät annorlunda vid hovet än den 
gjorde på bondgården, även om det naturligtvis fanns tydliga influenser. Det 
är tänkbart att även tjänstefolket deltog vid adelns festligheter och högtider då 
det funnits musik, och det var inte ovanligt att spelmannen lärde sig musik och 
notläsning hos klockaren eller kyrkomusikern. På så sätt har musiken spridits 
mellan människor oavsett miljö och klassbakgrund.

I denna konsert möts två musiker med varsin tydlig musikalisk röst och 
förankring inom både folkmusiken och barockmusiken. Johann Sebastian 
Bachs musik vävs samman med svensk spelmanstradition och nyskriven musik 
sprungen ur dessa båda musikaliska traditioner. Hannes Meidal möter den 
musiken med avstamp i det svenska 1700-talets poesi, och kanske får vi en 
doft av den värld som Bachs älskade storebror en gång mötte i den lilla staden 
Stockholm, när dessa ord och klanger ljuder här och nu i vår egen tid.

I samband med konserten släpps duons CD Dancing with Bach på skivbolaget 
Daphne.

Medverkande: 

Kristine West blockflöjt
Erik Rydvall nyckelharpa

Hannes Meidal skådespelare



Konsert

En confidence - Teatermusik

If music be the food of love, play on

ur Trettondagsafton, William Shakespeare

Sommaren 2019 fick festivalpubliken lära känna några av Europas främsta 
barockmusiker i olika konstellationer. I år är de tillbaka i ett program som 
inspirerats av teaterkonsten och teaterrummet, tillsammans med ytterligare en 
av förra sommarens bekantskaper, skådespelaren Marika Lagercrantz. Med 
teaterrummet, i teaterrummet, och med varandra samspelar de i barockmusik 
från Europas alla hörn. I dialoger, duetter, trior och kvartetter, men också i 
soloberättelser ska Confidencens teatersalong ljuda från alla vrår och hörn.

Medverkande: 

Petra Ambrosi blockföljt/oboe
Mime Yamahiro Brinkmann cello 
Marcus Mohlin cembalo/orgel
Peter Spissky violin

Marika Lagercrantz skådespelare

Speldatum: 8/8 kl.15.00
Konsertängd: 75 minuter



Konsert

Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri 

Confidencen Opera & Music Festival Academy

Upplev framtidens storsångare när Confidencen Opera & Music Festival 
Academy gör debut! Det är med stolthet vi kan presentera en akademi 
för unga sångare i samarbete med Anders Walls Stiftelse. Fyra sångare har 
valts ut att fördjupa sina kunskaper inom barockens stilideal tillsammans 
med internationellt erkända coacher inom detta fält och i samspel med 
professionella musiker från Confidencen Opera & Music Festival Orchestra. 
Akademin avslutas med en konsert i Ulriksdals vackra slottskapell och på 
programmet står Membra Jesu Nostri av Dietrich Buxtehude, ett verk som ger 
de medverkande sångsolisterna möjligheter att uttrycka sig i arior, duetter och 
ensembler. 

Dietrich Buxtehude föddes i Helsingborg 1637, då en del av Danmark. Som 
liten flyttade han med familjen till Helsingör men återvände till Helsingborg 
som ung man då han fick tjänst som organist i Mariakyrkan där. Ungefär 
samtidigt utbröt krig mellan Sverige och Danmark, och i och med freden 1658 
var Skåne plötsligt svenskt. Buxtehude hade att förhålla sig till ett nytt och 
för honom främmande land. Det var dock senare i livet när han tillträtt som 
organist i Mariakyrkan i Lübeck som hans berömmelse spreds över Europa. 
Något som gjorde att han 1705 fick besök av en ung Johann Sebastian Bach 
som vandrat till fots 46 mil för att höra honom spela. Det var också i Lübeck 
han skrev sitt mästerverk Membra Jesu Nostri 1680. 

Medverkande: 

Sångare från Confidencen Opera & Music Festival Academy
Anders J. Dahlin tenor och coach
Johan Hansson Lindström orgel och coach
Musiker ur Confidencen Opera & Music Festival Orchestra

Confidencen Opera & Music Festival Academy möjliggörs genom 
generöst stöd från Anders Walls stiftelse.

Spelplats: Ulriksdals slottskapell
Speldatum: 9/8 kl.13.00
Konsertlängd: 60 minuter



Konsert

John Dowland med William Shakespeare på Haga 

- Engelsk musik och poesi i Turkiska kiosken

Speak low if you speak love 
ur Mycket väsen för ingenting, William Shakespeare

Spelplats: Turkiska kiosken i Hagaparken
Speldatum: 15/8 kl.11.00
Konsertlängd: 65 minuter

Engelsmannen John Dowland (1563-1626) var sin tids störste lutenist och 
skrev mängder med musik för detta instrument samt många hundra sånger. 
Han hade också under åtta år tjänst hos den danske kungen Christian IV i 
Köpenhamn, där hans uppdrag som hovmusiker också inbegrep visst 
diplomatiskt spionarbete. William Shakespeare levde vid samma tid och förlade 
sin berömda pjäs Hamlet till Kronborgs slott i danska Helsingör. Vi leker med 
tanken att vissa av dessa mästares verk letade sig från Danmark upp till 
Stockholm och den av Gustav III år 1786 nybyggda Turkiska kiosken i 
Hagaparken. Då skulle det ha kunnat blivit ungefär såhär... 

Medverkande: 

Rupert Enticknap countertenor
Jonas Nordberg teorb/luta



Konsert

Under apelsinträden

- Italienska citroner och franskt vin bland svenska krusbärsbuskar 

Spelplats: Orangeriet
Speldatum: 16/8 kl.13.00 och 22/8 kl.15.00
Konsertlängd: 65 minuter

I det vackra orangeriet i Ulriksdals slottspark har apelsinträden efter vinterns 
sömn givit plats åt årets festivalorkester och solisterna Kristine West, blockflöjt, 
och Erik Rydvall, nyckelharpa. Sommaren ur Antonio Vivaldis Årstiderna och
danssvänget i Les Caractères de la Danse av Jean Féry Rebel inramar svensk 
1700-talsmusik med både barocka och folkmusikaliska förtecken där också 
orangeriets skulpturer blir en del av upplevelsen. 

Medverkande: 

Kristine West blockflöjt
Erik Rydvall nyckelharpa

Confidencen Opera & Music Festival Orchestra
Peter Spissky konsertmästare



Konsert

Frukostkonsert i teaterfoajéerna

Var Bellman svensk?

Välkommen att börja dagen med nybryggt kaffe och färskt bröd i musikalisk 
samvaro tillsammans med drottning Lovisa Ulrika och Carl Michael Bellman i 
det vackra Confidencenrummet! 

När den preussiska prinsessan Lovisa Ulrika kom till Stockholm 1744 som 
kronprins Adolf Fredriks gemål, fann hon ett kulturliv i stort behov av 
upprustning. Det är också henne och hennes erfarenheter från Europa vi har 
att tacka för både Drottningholms slottsteater och Confidencen. Carl Michael 
Bellman föddes vid samma tid och även han kom att prägla svenskt kulturliv så 
starkt att det klingar än i våra dagar. Båda dessa personligheter vistades gärna 
på Ulriksdals slottsteater Confidencen och delade med sig av den inspiration de 
fann i andra traditioner än den svenska. 

Många av de Bellmansånger vi fortfarande gärna sjunger och som blivit en 
självklar del av det svenska kulturarvet är egentligen lånade melodier från 
andra kulturer, bland annat den franska och den engelska. Vad hade det 
svenska konst- och teaterlivet varit utan de många influenser som dessa ingifta 
och importerade svenska kungligheter tagit med sig till landet vid Polcirkeln?

Barytonen Arash Azarbad har under många år sysselsatt sig med Carl Michael 
Bellmans sångskatt, och tillsammans med Olof Boman, konstnärlig ledare 
för Confidencen Opera & Music Festival vid pianot, får vi glädjas åt att vi i 
alla tider varit en del av ett aldrig sinande inflöde från andra kulturer till vår 
svenska kultur. Under konserten får vi också besök av en och annan gäst som 
musikaliskt bidrar till morgonstämningen. Och visst bjuds publiken också med 
i allsång när kaffet är urdrucket. 

Medverkande: Arash Azarbad, baryton och Olof Boman, piano med gäster

Kaffe och smörgås ingår i biljettpriset
Speldatum: 22/8 kl.11.00 (Kaffe serveras från kl.10.30)
Konsertlängd: 75 minuter



Familjeföreställning

Hemligstämplat!

Speldatum: 17/7 och 18/7 kl.11.00
Föreställningslängd: ca 60 minuter

En inblick i teatermagin! Hör berättelsen om två olycksdrabbade kärlekspar 
och deras glödande passion, stormande äventyr och hjärtskärande öden. 
Dessutom lurar det läskiga häxor 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 
operaföreställning Venus & Adonis | Dido & Aeneas. 

Rekommenderad från 6 år. 

Medverkande: 

Ensemble ur Venus & Adonis | Dido & Aeneas
Confidencen Opera & Music Festival Orchestra
Olof Boman dirigent

Föreställningarna ingår i ett samarbete med Tensta konsthall.



Confidencen Opera & Music Festival 2020

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00 Premiär!

En confidence - Dancing with Bach kl. 15.00
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 18.00

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 16.00

Konsertföreställning - Hail! Bright Cecilia! kl. 19.00

Konsertföreställning - Hail! Bright Cecilia! kl. 19.00

Konsertföreställning - Hail! Bright Cecilia! kl. 19.00

En confidence - Teatermusik kl. 15.00
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 18.00

Konsert - Membra Jesu Nostri kl. 13.00 i Ulriksdals slottskapell
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 16.00

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00

Konsert - Dowland med Shakespeare kl. 11.00 i Turkiska kiosken
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 15.30 Obs tiden!           

Konsert - Under apelsinträden kl. 13.00 i Orangeriet
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 16.00

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00*

Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 19.00

Frukostkonsert - Var Bellman svensk? kl. 11.00 (Kaffe från 10.30)
Konsert - Under apelsinträden kl. 15.00 i Orangeriet
Opera - Venus & Adonis | Dido & Aeneas kl. 18.00
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*) Spelas in av Sveriges Television och Sveriges Radio
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Familjeföreställningen Hemligstämplat! ges den 17/7 och 18/7 kl. 11.00


