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Draken Kjetil flyger in över både
Drakamöllan och Wanås Konst i sommar
Familjeoperan Draken Kjetil ges i slutet av juli i Operabacken vid Drakamöllan
Gårdshotell på Österlen. Senare, i slutet av augusti, kommer den också till
Wanås Konst i Östra Göinge. Föreställningen, som hade urpremiär på
Drakamöllan i fjol, har redan setts av 3000 barn i Sverige, Danmark och
Finland.
- Operan om Draken Kjetil är redan en succé, säger Ingalill Thorsell, ägare av
Drakamöllan Operagård. Det glädjer oss mycket eftersom vi operaälskare och
arrangörer tänker framåt och gärna vill ha tillskott till operapubliken.
Handlingen bygger på böckerna om drakbarnet Kjetil, hans familj och vänner av
Lundaförfattarna Kyrre Thalberg och Sara Snogerup Linse. Operan har tydliga

nordiska förtecken, både sångare och musiker har hämta Drakamölants från
hela Norden.
Här träffar vi Kjetil, en liten drake med en stor hemlighet. Han bor med sin
familj och vänner långt ute på en ö i Atlanten. I ensemblen finns sex drakar, en
trollkarl, två dockor och fyra musiker som bjuder in små och stora barn till en
eldsprutande musikalisk och scenisk upplevelse.
Äventyret fortsätter hemma där barnen kan läsa mer om drakarna i den pixibok
som alla får vid föreställningen. På Kjetils egen gratisapp kan barnen också spel
med drakarna.
Sommarens föreställningar i Skåne
Drakamöllan, fredagen 29 juli kl.13 och kl.16
Wanås Konst, Skulpturparken, söndagen 28 augusti kl.11 och kl. 14
Mer information om föreställningen
Operan vänder sig till barn mellan 3 och 12 år, men också till alla som har barnasinnet kvar.
Föreställningen spelas i en akt och är 60 minuter lång.
Kompositör är Andy Pape, librettist Eva Sommestad Holten och regissör Guido Paevatalu.
Draken Kjetil är en produktion av Drakamöllan och guidOpera.
Föreställningen på Drakamöllan äger rum utomhus i Drakamöllans backar och alla är
välkomna att ta med sig egna stolar och picknickkorg. Saft och drakbullar att finns till
försäljning. Priser: Barn 100:-, Vuxna 200:-. Familjebiljett ( två vuxna och två barn) Skr 500.
Barn under tre år är gratis. Rabatt vid kortköp för Sparbanken Skånes kunder. Rabattkod
erhålls efter inloggning på internetbanken. Biljetter kan köpas i Drakamöllans webbshop.
Medverkande:
Kjetil - Signe Asmussen
Geir – Teit Kanstrup
Egil - Thomas Peter Koppel
Jorunn - Vibeke Kristensen
Mamma - Anders Jakobsson
Pappa - Niels Jørgen Riis
Berättaren - Guido Paevatalu
Musikalisk ledare och kapellmästare - Carol Conrad
Dekor - Elna Jolom, Brösarp

Om guidOpera:
Guido Paevatalu har en mångårig och framgångsrik solistkarriär från Köpenhamnsoperan
bakom sig. I hans operakompani, guidOpera, med bas i Köpenhamn, är även Drakamöllan
och Ingalill Thorsell engagerade. Varje midsommar sedan åtta år tillbaka, är det premiär på en
kammarversion av en klassisk opera i Drakamöllans backar. Mer info: www.guidOpera.com
Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners:

Sparbanken Skåne, Musik i Syd, Tomelilla kommun, OctionFonden, Norden - Nordisk
Kulturfond, Region Skåne, Crafoordska Stiftelsen, Svenska - Danska Kulturfonden, Edition
Wilhelm Hansen och Rune Ljungdahls Stiftelse.
Kontakt:
Ingalill Thorsell, Drakamöllan tel. 044 - 35 10 16 eller 070 - 540 92 13
info@drakamollan.com
Mer info: www.drakenkjetil.com eller www.drakamollan.com

Drakamöllan Gårdshotell är ett litet, personligt hotell på Österlen med endast 12 rum, inrymt i
en pietetsfullt renoverad skånegård med anor från 1600-talet. Drakamöllan är välkänt för sitt
goda kök och har gett ut fyra prisbelönta kokböcker. Matsalen är öppen enbart för boende
gäster, men sista söndagen i månaden är alla välkomna på söndagsmiddag. Gården ligger mitt i
ett fantastiskt naturreservat, perfekt för promenader. Både sommar - och vintertid anordnas
här operaföreställningar med solister från Köpenhamnsoperan och andra operascener runt om i
Europa. www.drakamollan.com

