GöteborgsOperan och ShareMusic &
Performing Arts presenterar i samarbete

Vem styr ditt liv?
En ny opera av Line Tjørnhøj.
Text Erik Fägerborn.

URPREMIÄR 7 APRIL 2017

SHANGHAI är en berättelse om att bryta
sig loss och finna sin egen väg. Den handlar
om helt vanliga människor. De lever sina
helt vanliga liv. Blir stressade över vardagsproblem, är rädda för det skrämmande,
drömmer drömmar fyllda av längtan. De
börjar fundera över vem som egentligen
bestämmer över deras liv. Det verkar vara
någon annan som kontrollerar hur och på
vilket sätt de ska vara. En kamp börjar.
Kampen för att få leva sitt eget liv.
Den underhållande och tankeväckande
SHANGHAI lyfter människors röster och
förmågor i en banbrytande scenkonstupplevelse som skiljer sig från allt vi tidigare hört.

SHANGHAI is a story about breaking free and
forging your own path. It is about ordinary
people living ordinary lives. Feeling the stress
of everyday problems, their fears for the
future, all the while dreaming dreams filled
with longing for something else. They begin to
wonder who truly controls their lives. It seems
as though someone other than themselves is
governing how they should behave. A struggle
begins. The struggle to become masters of their
own lives.
Entertaining and thought-provoking, SHANGHAI
elevates human voices and abilities in a groundbreaking dramatic experience that differs from
anything we have ever heard before.

SHANGHAI är ett samarbete mellan
GöteborgsOperan och ShareMusic &
Performing Arts. Artister från bådas ensembler medverkar på scen och i den konstnärliga processen bakom verket. Grunden
till samarbetet, som inleddes 2014, är att
människor har olika sätt att uttrycka sig och
att konstnärliga olikheter är värdefulla.

SHANGHAI is the result of a collaboration
between the Göteborg Opera and
ShareMusic & Performing Arts. Artists from both
ensembles contribute both on stage and in the
artistic process behind the performance. The
collaboration, which began in 2014, is based
on the idea that people express themselves in
different ways and that there is value in artistic
diversity.

På opera.se/shanghai och sharemusic.se/
shanghai kan du följa den unika skapandeprocessen bakom SHANGHAI.

Visit opera.se/shanghai and sharemusic.se/
shanghai to follow the unique creative process
behind SHANGHAI.
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