
Hans och Gretas operaäventyr

Sagan om barnen som lämnas ensamma
i skogen, men som hittar på egna små trick för 
att låta tiden gå. 

Tema :
Det goda kontra det onda, tron på livet, mod och fantasi.

Margaretha Westerlind (Hans) mezzosopran,
sjunger på opera /teaterscener och kyrkor runt om i Sverige och Europa. Hon har 
gästat scener som; Folkoperan, Göteborgsoperan, Göteborgs Stadsteater, Merano 
Festspiele och Pergine Festival( Italien), Stadttheater Giessen, Darmstädter 
Sommerfestspiele (Tyskland) samt många !er. Margaretha är känd för sin varma 
sångstämma, dramatiska förmåga och komiska talang. Hon agerar i barockroller 
som drottningen Dido i Dido och Aeneas (Purcell), karaktärsfulla och elaka som 
Sekreteraren i Konsuln(Menotti), och lyriska roller som Suzuki i Madama Butter!y 
(Puccini). Hennes mezzo är mycket smidig, vilket gör att hennes röst även lämpar 
sig för Tangosång, vilket man kan höra i hennes kritikerrosade Sångföreställning 
”Passion het som chili.” Margaretha har examen från Teater och Operahögskolan i 
Göteborg samt vidare sångutbildning från Mozarteum i Salzburg.

Pernilla Ingvarsdotter (Greta) sopran, 
är en frilansande koloratursopran med hela världen som arbetsfält. Tillsammans med 
olika musiker gör hon årligen ett 50-tal konserter både i Sverige och utomlands. Hon har 
bland annat turnérat med Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör till Japan, 
Österrike, Tyskland och USA. Pernilla har också ha" hedersuppdraget att framträda 
för Kungen och Drottningen på Solliden och i Stadshusets Gyllene salen i Stockholm. 
Pernilla är en !itigt anlitad sopransolist och har sjungit med orkestrar som Radio-
symfonikerna, Hovkapellet, Marinens Musikkår, Malmö Barockorkester, Camerata 
Nordica, Göteborg Baroque. Sedan 2009 är Pernilla anställd musiker vid Musikalliansen.
Pernilla har Master of #ne arts examen i sång från Musikhögskolan samt vidare scenisk 
utbildning från bl a Operastudio 67 i Stockholm.

www.hansochgreta.se

Föreställningen har under hösten 2013 spelats på 
barnteaterscenen Teater Pero i Stockholm. 
Ensemble Hans och Greta har tidigare under 2012 gästat 
svenska scener och skolor såsom Göteborgs Pianofestival 
(Kronhuset), Musikscenen Beckis i Bromma och Teatern på 
FolkKulturcentrum i Hjorthagen. Under 2014 är de bl a 
inbokade i Uppsala konserthus.

Workshop: I slutet av föreställningen får barnen delta 
genom att vara med och dansa och sjunga. Hans och Greta lär 
ut sin egen sång och dans duett: ”Först med foten”. 

Tel. 070 - 218 99 90

Ha-Young Sul Bladner har vunnit pris i åtskilliga pianotävlingar; sin 
första redan vid 7 års ålder. E"er examen vid Det Kgl. Danske Musikkonservato-
rium 
studerade hon i London och Genève för prof. Christopher Elton och Dominique 
Merlet. 
Ha-Young har konserterat som pianist och kammarmusiker i Skandinavien, 
Tyskland, 
Frankrike, Israel, USA och Sydkorea och framträtt i Sveriges Radio, BBC, Suisse 
Romande. SVT har även sänt en dokumentär om Ha-Young med titeln ”Stjärna år 
2000”. Vid sidan om konserter undervisar hon många studenter som har kommit 
in på musikhögskolor och vunnit priser i tävlingar. Hon är ackompanjatör på 
Musikhögskolan Ingesund samt grundare av och 
konstnärlig ledare för Göteborgs pianofestival.

Speltid:  ca 40 min inkl. Workshop

Samuel Skönberg Konsertpianist och instuderare med solistutbildning från 
Kungliga Musikhögskolan där han studerat för professor Mats Widlund. Han har 
erhållit ett !ertal stipendier,  däribland Kungliga Musikaliska Akademiens stipen-
dium för pianoackompanjemang 2003 som innebar en omfattande konsertturné i  
USA, Kanada och Sverige med 2003 års Jenny Lind stipendiat. Samuel arbetar som 
frilans med olika uppdrag som solopianist och ackompanjatör. 

Ola Ottosson Konsertpianist och instuderare med solistutbildning från 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Omtyckt och o"a anlitad pianist till olika 
fria grupper i Stockholm och övriga landet.

info@hansochgreta.se

Pianister

“Opera på lekfullt sätt”



Hans och Gretas operaäventyr
Opera på lekfullt sätt!

Tema :
Det goda kontra det onda, tron på livet, mod och fantasi.

“-Följ med på vårt äventyr !”

Föreställningen är en god första introduktion 
till operans magiska värld och vänder sig till 
barn i förskolan samt första och andra klass. 
Här bjuds på musik ur välkända operor som: 
Hans och Greta, Madama Butter!y, Troll!öjten 
och Ho"mans äventyr. Allt är sammanbundet 
med nyskriven, talad svensk dialog.

Workshop: I slutet av föreställningen får barnen delta 
genom att vara med och dansa och sjunga. Hans och Greta lär 
ut sin egen sång och dans duett: ”Först med foten”. 

Tel. 070 - 218 99 90

Speltid:  ca 40 min inkl. Workshop

Turnerande Uppsökande föreställning
Opera för barn
3
Greta: Pernilla Ingvarsdotter; sopran
Hans: Margaretha Westerlind; Mezzosopran
Skogsmus: Samuel Skönberg; Konsertpianist
25 - 300 beroende på lokal
4 -8  år

Enligt överenskommelse
2015-06-30
Max 3
40 min inkl. workshop 
Ordinarie pris 11 500:- exkl. moms + ev. resor inom 
Sthlm. Gruppen innehar Kulanpremie inom 
Stockholm Stad.
Pris enl. ök vid !er föreställningar samma dag/plats.
Min. 5 m
Min. 3,5 - 4  m
1 timme innan publikinsläpp
1 timme
Strålkastare eller scenbelysning. Dock ej krav.
Om möjligt. Dock ej krav.
Stämt. Akustiskt eller elpiano.
Elpiano kan ordnas av artist e#er överenskommelse.
Ej nödvändig. 

Arr. typ:   
Konstform:   
Antal medverkande: 
Medverkande:

Publikantal:
Åldersgrupp:

Period: 
Bokningsbar t. o. m. 
Föreställningar per dag:
Speltid: 
Pris hel föreställning:

Spelyta: Scenbredd:
Scendjup:
Tillgång till lokal:
Rivtid för scen: 
Ljus:
Mörkläggning: 
Piano: 

PA anläggning:

www.hansochgreta.seinfo@hansochgreta.se          

Pernilla Ingvarsdotter tel. 070 - 218 99 90
Margaretha Westerlind tel. 070 - 983 85 09

Bokning och kontakt:


