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Make Love Not War
Efter tre års studier i sång, musikalisk interpretation, musikdrama-
tisk gestaltning, språk, fysisk gestaltning och konstnärlig reflektion 
är det nu dags för våra kandidater att samlas i en examensföre-
ställning. 

Våra magisterstudenter avslutar ett år av konstnärliga operaunder-
sökningar i egna projekt med att samarbeta med kandidaterna. De 
möts alla tillsammans i scener ur tre fantastiska operor!

I The Consul sliter människorna för att få möjlighet att lämna det 
politiska förtrycket i sitt land. I tredje akten av La Bohème plågas 
de fattiga, unga konstnärerna av insikten om Mimìs sjukdom. Och 
de förlovade paren i Così fan tutte drivs allt längre in i ett allt hetare 
kärleksexperiment.

Det gemensamma temat som vi hittat för dessa, stilmässigt myck-
et olika verk, är frågan om ansvar gentemot våra medmänniskor.  
Hur kan jag rå på omänsklig byråkrati?  
Vilket ansvar har jag att vara ärlig mot den jag älskar?  
Hur långt kan jag pröva gränsen för min trohet?  
Vad händer med mig i prövningens stund?  
Tappar jag bort mig själv? Vad hittar jag då? 

Vi har hämtat inspiration från en tid av politisk, konstnärlig och 
sexuell revolution.

Varmt välkommen!
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