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TACK
Tack till dom i familjen och de vänner som har varit ett stort stöd under arbetets 
gång.

STÖD
Göteborgs stads kulturnämnd, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen samt Konst-
närsnämnden.

FOTOGRAF
Bilderna i detta program är tagna av Erika von Weissenberg
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NYOPERA

Vi i Villa är resultatet av en slags grundforskning om vad musikdramatik kan vara 
idag. Hur kan man använda den klassiska operans form i ett modernt drama och 
med sångare som inte använder operateknik? Hur fungerar det att använda en 
vardagsrealistisk dialog i en opera? Går det att skriva musiken så att all text hörs 
tydligt? Med vilken sånglig attityd skall det framföras, hur skapar man ett libretto 
tillsammans med ensemblen, hur ser agerande och iscensättning ut?
Vi har gått in i detta med ett starkt intresse för gränslandet mellan ord, text och 
sceniskt rum och har lärt oss mycket på vägen. New Opera CO kallar detta för 
“Nyopera”.  All dialog sjungs och det finns ett växelspel mellan sjungen dialog och 
rena sånger. Sångarna använder inte operateknik, och ambitionen är att texten skall 
kunna höras.

Klassiska operor är ofta långa. Librettot till Vi i villa är på sjuttio sidor om vardera 
ungefär tusen tecken. När detta tonsattes blev resultatet en opera på mer än två 
och en halv timme. Det tar tid att berätta i sång. I juni påpekade en kollega med stor 
erfarenhet att man på en institution har upp till sex månader för att studera in en så 
lång och komplicerad musik. Ensemblen i Vi i villa har gjort en heroisk insats under 
de fem och en halv veckorna vi kunnat repetera, och vi i New Opera CO är stolta 
över att kunna presentera den första versionen av detta helt nya musikdrama. 

Välkomna!

Niklas Rydén

Fredrika Byman-Moberg (rörelse, Fru Bertilsson)
Fredrika är dansare med bas i Göteborg. Senast såg vi henne turnera med den egna 
dansduon Lula till Atalante, Dansstationen och Moderna Dansteatern. Fredrika är 
medlem i Scenrum och har tidigare dansat med Mom och på Malmö Opera och 
Musikteater. www.scenrumx.se, www.myspace.com/lulapresenterar

Pär Bengtsson (Herr Hansson)
Pär Bengtsson är sedan flera år ljudtekniker och scentekniker på Atalante. Vid sidan 
av spelar han i gitarr i rockband och sjunger ibland Bellman i olika sammanhang. 

Anna Gustavsson (slagverk, grannflickan)
Anna Gustavsson är musiker och kompositör. Hon är ursprungligen klassiskt skolad 
slagverkare och gör musik till teater, dans/performance och film, både som musiker 
och kompositör. Anna spelar trummor med primadonnan Carl Ewerth och har varit 
på turné i Vietnamn som vibrafonspelande Tyrolerflicka.

Magnus Bergström (kontrabas, kör)
Magnus Bergström var med redan under New Operas förra föreställning Uppvind. 
Han är verksam i en rad orkestrar i olika sammanhang i Göteborg. Han spelar des-
sutom bas i rockgruppen The Dora Steins. www.myspace.com/thedorasteins

Erika von Weissenberg (kostym, rekvisita)
Erika är frilansande scenograf, kostymör, attributör och rekvisitör. Hon arbetar både 
med teater och film och arbetade senast på Atalante under jubiléet 2007 då hon 
gjorde rekvisita till Varieté Atalante. www.ekapeka.com

Lena Höök (kostymassistent)
Lena är sminkör och kostymassistent och har precis som Erika kommit in som 
värdefull ny resurs till vår repperiod i september.

Viktor Wendin (teknisk assistans)
Viktor är anställd som ljussättare och tekniker på Atalante sedan 2003.

Hanna Westberg (logo)
Hanna är grafisk formgivare utbildad på bl a. HDK & Valands konsthögskola. Hon har 
dessutom drivit galleriet Westberg & Spåman tillsammans med sin kompanjon Linda.

Jeanette Rodell (inbjudningskort i popup-format)
Förutom att ha tagit DiscoGympan till Göteborg, skapat maskeradkostymer såsom 
“Håret” och Poison Ivy är Jeanette det närmaste man kan komma en expert på 
popup-kort.

Emma Rygielski (producent)
Emma är producent och projektledare på Atalante sedan 2007. Hon har gått Kul-
turverkstan & är flitigt anlitad som projektledare & föreläsare. Arbetar också med 
PLAY Teaterkonst. www.playteaterkonst.se



MEDVERKANDE

Niklas Rydén (musiker, kompositör)
Niklas Rydén är kompositör och konstnärlig ledare för Atalante. Han har arbetat 
med musik och scenkonst i mer än 20 år. 2006 skapade han New Opera CO, som 
började experimentera med operaformen, och skapade nyoperan Uppvind. 

Jim Berggren (bilder)
Jim Berggren är bildkonstnär med grafik och tryck som specialitet. Han var en av de 
första i Sverige som på allvar började använda datorer och digitala bilder i kombina-
tion med traditionella tekniker. 2006 skapade han bildrummet till Uppvind. Jim är 
verksam i konstgrafiska verkstaden Bolaget Vardagsbilder.
www.jimberggren.blogspot.com

Johanna Larsson (regi, ljus)
Johanna Larsson är regissör och ljussättare. Hon är verksam som regissör i Göte-
borgs senaste uppstickare inom teatervärlden; PLAY Teaterkonst. Förutom detta 
arbetar hon på frilandsbasis för bl. a Backa Teater och en mängd andra dans- och 
teatergrupper i regionen och nu för första gången med New Opera CO.
www.playteaterkonst.se

Erika Alexandersson (Vera)
Erika är hälften av grammisnominerade duon ”Josef och Erika” där hon spelar och 
sjunger med Josef Kallerdahl. Spelar också i duon The Moth med Martin Öhman. Just 
nu håller hon på att spela in med egna bandet eRika. 
www.josefocherika.com, www.myspace.com/erikaalexandersson

David Sperling Bolander (Axel)
David är sångare och skådespelare och har i många år utforskat gränslandet mellan 
fysisk teater, dramatik och musik. Han står bakom Teater PanJál där han  gjort 
kritikerrosade pjäser såsom The true story of Bengt-Erik Olssons sista konsert, 
Opus 5, Efterklang och Buenos Aires Pop. Han är också musiker i grupperna Quart-
tango och Migrän.
www.panjal.se

My Engström-Renman (Ida)
My Engström-Renman är sångerska och ledarinna för en egen jätteorkester som bär 
hennes namn och spelar hennes låtar. För några år sedan gav de ut skivan 
Abdominus som blev Manifestnominerad.
www.mymy.se

Jorge Alcaide (Joel)
Jorge är sångare, kompositör och musiker. Han spelar med Cerro Esperanza band 
och Quarttango. Jorge skriver också musik till teaterföreställningar.
www.myspace.com/kokealcaide, www.myspace.com/cerroesperanzaband

PROCESS OCH METOD

Aktivt medskapande
New Opera CO arbetar medvetet med en kollektiv process både vad gäller idéer 
och hantverk. I förarbetet har hela ensemblen, inklusive dansare, musiker, sceno-
grafer och tekniker deltagit i improvisationer, workshops, diskussioner och samtal. Vi 
har arbetat med teater/text, med sång/musik och med rörelse. I detta är alla jämlika 
och deltar utifrån förmåga. Det ger en stark ensemblekänsla och delaktighet. Som 
ett resultat av detta medverkar tekniker, dansare och musiker som sångare i olika bi-
roller i denna uppsättning. Givetvis finns också ett slutgiltigt ansvar hos t.ex. regissör 
och kompositör, som också själva måste kunna ta vissa beslut. Detta sker parallellt 
och står inte i motsättning till ensemblens medverkan.

Vi i villa har vuxit fram i ett växelspel mellan gemensamma processer och koncen-
trerat eget arbete. I januari träffades ensemblen under två veckor som avslutades 
med öppen redovisning inför publik.  Arbetet tog utgångspunkt i min idé om en 
berättelse med två par, ett låst rum med mystiska ljud, samt två sidors text, som idag 
utgör inledningen till operan. Vi hade långa samtal om dessa idéer, vi gjorde teaterim-
provisationer där vi testade olika situationer kring temat. Vi arbetade också med 
rörelse- och sångimprovisation. Efter denna period fanns mycket material och idéer 
till berättelsen, och en klar bild av hur dramats struktur och innehåll skulle se ut. 
Filmer från detta arbete finns på www.newopera.se.
Med detta material som utgångspunkt skrev jag under slutet av mars librettot. Alla 
idéer från januari blev till ett slags pussel som jag lade samman till ett synopsis som 
sedan vecklades ut till en färdig text.

Under en arbetsvecka i april presenterades librettot för ensemblen. Vi läste det, 
pratade igenom det och ägnade sedan veckan åt att med improviserad sång och 
musik sjunga igenom hela texten. Hela operan finns faktiskt inspelad i en improvise-
rad version. Publiken fick höra exempel på en avslutande öppen visning.
Efter denna arbetsperiod hade jag med mig idéer om hur musiken skulle kunna låta, 
speciellt hur sångarna fraserar texten, hur man på ett naturligt sätt sjunger sådan 
text. Det fanns också värdefull kunskap om sångarnas röstregister och viktiga syn-
punkter på librettot. Dessa fanns med när librettot redigerades under april-maj.
Sista maj började jag skriva musiken och när vi samlades för en ny arbetsperiod i juni 
fanns 20 minuter musik att pröva. Denna repeterades och presenterades för publik 
på en öppen visning. Inför det fortsatta komponerandet hade jag så värdefull insikt 
om hur det musikaliska blir i praktiken, och en bra känsla från mötet med publiken.
Under sommaren skrevs så musiken som blev färdig i början av augusti. Vi i villa 
föreligger nu som ett resultat av en metod som medvetet går mellan öppna och 
kollektiva processer och koncentrerat eget skrivande av text och musik. Det har 
varit fungerande och berikande. 

Niklas Rydén
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När iscensättningen nu blir verklighet har några val gjorts. Scenografin är närmast 
obefintlig, som på en repetition. Några stolar, några glas. I övrigt sker gestaltningen i 
bilderna på fonden. Däremot är kostymen där. I en slags realism, med färg och rela-
tion till karaktärerna.

En viktig idé har varit att det sceniska skall kunna pendla mellan en avskalad teatral 
realism och en mer konsertant operastil. Detta har fått en extra tydlighet i det att 
sångarna i en del scener har noter och notställ. Det är musik vi sjunger.
Regiarbetet har också skett i nära samverkan med bildarbetet som är avgörande i 
sitt sätt att sätta en ton i hela rummet.

Bild och projektion
Jim Berggrens bildarbete är en viktig del i denna uppsättning av Vi i Villa. Han var 
också med i Uppvind, New Opera CO:s första nyopera. Där utvecklades ett säreget 
bildrum som byggde på projektioner av bilder som filmades live och bearbetades 
i dator och sedan projicerades på hela fonden. Det fanns också med en del arbete 
med 3D, en del grafiska blad, samt akvarell.
Projektionerna med denna teknik blev lite som ett stort dockskåp som sångarna 
trädde in i. Därför köptes också ett dockskåp i januari för att användas på scenen 
och projiceras upp. Bildarbetet har dock tagit sig andra vägar och livekameran är nu 
borta, likaså dockskåpet.

I Vi i Villa har Jim Berggren istället utvecklat en variant på 3D, alltså datorgenererade 
bilder. Med hjälp av olika modeller av vardagsföremål bygger Berggren en egen villa, 
som ett dockskåp, för sångarna. Med en lätt överrealistisk ton med en doft av saga 
skapar han en bildvärld som blir det rum i vilket Vi i Villa utspelar sig. Verktyget han 
använder är ett av de program som används för bakgrunder till t.ex. rockkonserter. 
Detta gör att han kan ”improvisera” med bild och film, förvränga, animera, färgsätta i 
realtid. I arbetet med Vi i Villa har Jim Berggren prövat nya länkar mellan grafik, scen 
och 3D.



INNEHÅLL

Om temat
Vi i Villa är en resa i ett landskap av trassliga relationer, sjukskrivna personer och 
instängda känslor. Det handlar om kommunikation, om mänskliga svagheter, om 
längtan, sorg, glädje och skönhet. Den talspråkliga dialogen följer de blixtsnabba 
skiftningar i stämningar och tonfall som så ofta präglar umgänget i vardagen. Där en 
fungerande dialog snabbt kan bli till något annat på grund av outtalade tankar och 
frågor, på grund av skuld, rädsla eller tidigare besvikelser och händelser.
Det finns hos de båda paren ständig beredskap till irritation som beror på under-
liggande mönster. Det finns minerade områden som alltid triggar bråk eller en 
surmulen tystnad. Det finns också plötsliga samförstånd och en gemensam fasad 
att hålla. Över huvud taget präglas mycket av viljan att hålla uppe fasaden. Men den 
hotar ständigt att rämna. Detta kan ske i utbrott.  Allt rinner över och ilskan tränger 
fram från de förträngda boningar som annars är dess glömda och gömda vist. Det 
kan också ske på så vis att allt brister och all ledsenhet och gråt väller fram ur sina i 
lika hög grad förgätna skrymslen. Den står då inte att hejda.
Det finns också ett starkt stråk av längtan. Efter närhet, efter kärlek, efter lycka, efter 
frid, efter liv. Dess tvilling är sorgen som också finns så nära hela tiden. För att det 
blev som det blev, för att det inte blev, för allt som försvann, för att det tar slut.

Om barn i låsta rum
En bild för det hemska vi inte vågar tänka eller känna.
Om pingstvännerna i Ryssland som vägrade acceptera att det egna barnet dött och 
låste in sig med kroppen och bad till Gud i veckor innan någon satte stopp.
Eller om mamman som hade två friska barn, men inte ville ha fler och som dödade 
de nya hon fick och hade dem i frysen.
Eller vännen som försökt få barn ett otal gånger, som äntligen skulle föda, och som 
efter misstag från vårdpersonal födde dödfött, och som fick ta med kroppen hem 
för avsked och hade den i kylskåpet. 
Eller så är det det lilla barnet inne i mig själv. Det lilla barnet som jag måste ta hand 
om, vårda och värna hela livet. Om man tappar bort det är det något som går för-
lorat, något som dör. Då måste man söka rätt på det. Om det alls går.
Det här lilla barnet måste få leva, få livsrum.  Annars är det som något som dött i 
oss själva. Eller i en relation. Som man förtvivlat hoppas lever, eller desperat söker 
återuppliva. I villan.

Summan av alla oförklarligheter, hemskheter, missbruk och familjetragedier som 
finns i en släkt eller krets är ofta omfattande. Det finns så mycken förbjuden tragik. 
Alldeles om hörnet, runtomkring, i släkten, bland vänner. Folk som dör, självmord, 
depressioner, man skär sig, mord, misshandel, missbruk, oförverkligade projekt och 
drömmar, kriminalitet, övergrepp, rädslor och vem vet vad. Oftast stänger vi bort 
detta. Inte sällan till den grad att vi nästan glömmer bort det. Ibland helt.  Att det 
finns.

FORMEN

Om Librettot
Genom åren har Niklas Rydén arbetat mycket med dokumentära intervjuer, bland 
annat i några uppmärksammade dansdokumentärer på Atalante. Denna erfarenhet 
ligger till grund för valet av den talspråklighet som präglar librettot till Vi i Villa. Det 
är spännande att skriva ned vad folk egentligen säger i dagligt tal och umgänge. Det 
är så fullt av antydningar, oavslutade meningar, upprepningar och annat som skiljer 
talet från traditionell skriven text. I dramatisk text kan detta skapa autencitet och 
lätthet.
Det finns också en humor, dels i det vardagligas absurditet men också i det ganska 
självgenererande språk som uppstått när karaktärerna brister ut i bisarra påståen-
den, ofta med upprepningar och rim.
Nästan alla händelser och situationer i librettot är inspirerade av den process 
ensemblen hade i januari. Men självklart har karaktärer och situationer också hämtat 
näring i egna erfarenheter och minnen.

Om Musiken
Rydén visste att han hade två månader på sig att skriva och notera musiken. Det 
handlade om att skriva mellan två och tre minuter varje dag, notera dessa och spela 
in skisser till ensemblen. Det blev en mäktig resa och det gick. De noter som förelig-
ger innehåller för det mesta melodistämmor och ackordanalys, ofta med tillägg av 
bastoner. Själva orkestreringen sker under repetitionerna i samråd med musikerna. 
De ursprungliga skisserna finns på hemsidan.
Det naturliga talet, hur man säger en fras när man talar, har varit utgångspunkten för 
tonsättningen av all dialog i Vi i Villa. Rydén har läst högt, lyssnat efter rytmen och 
rörelsen i talet och sedan översatt denna till musik. När han sedan noterat har han 
förenklat rytmiken något. Vid repetitionerna får sångarna sedan lära sig att lämna 
notbilden och fokusera på vad de säger, och hitta den naturliga rytmen i det igen.
Den melodik som uppstått ur denna metod har lagts in i några olika harmoniska 
världar som varieras från scen till scen, men som i många fall återkommer. De olika 
karaktärerna har vissa särdrag i sin musikaliska gestik, men inte egentliga ledmotiv.
Sånger, körer, intermezzon och arior har också skrivits allteftersom utan någon ur-
sprunglig musikalisk plan. Efterhand har dock teman och harmoniska världar kommit 
att upprepas och färga av sig på varandra.

Om Iscensättningen
Johanna Larsson har från början varit en viktig samarbetspartner i processen kring Vi 
i Villa. I arbetet med librettot, i skapandet av en metod, och i iscensättningen, har hon 
varit en aktiv medskapare. Hon har hela tiden poängterat att hon vill arbeta väldigt 
enkelt och med få tillägg släppa fram texten och musiken som den är.
Fredrika Byman-Moberg är koreograf och har under hela processen arbetat med 
rörelse och rumslighet i olika slags övningar med ensemblen. Det har funnits en 
ambition att integrera ett koreografiskt språk i iscensättningen. Johanna och Fredrika 
har samarbetat med sina olika kompetenser under iscensättningen.



AKT 1

Scen 1. Vi reste i natten.
Vera och Axel är i köket och lagar mat. De talar om stressen och minns goda 
minnen från förr. De hör mystiska ljud.

Scen 2. Köpa, köpa kaffe.
De kramas först men grälar sedan om vem som skulle köpt kaffe. Vera orkar 
inte detta. Hon blir ensam kvar när Axel åker och handlar. Hon lugnar ner sig 
och sjunger om kärleksminnen i snö.

Scen 3. Gud så skönt…
Vera och Axel är i köket. De kramas och känner lust för första gången på 
länge. Kaninen rymmer. Vera springer efter.

Scen 4. Jag ville bli som du.
Axel ensam. Tänker på alla drömmar som gått snett. Sjunger arian Jag måste 
älska så. Om hur mycket han älskar. Tänker på Michael Jackson, hur upphöjd 
och fantastisk han var, och hur allt gick snett. Riset bränner vid.

Scen 5. Vi svävar, jag bävar.
Vera tillbaks. De pratar om besiktningen, räntan, terrorister och moln. Om 
bastun, svartsjuka och annat. Ljud från rummet igen. Avslutar med sång om 
att man måste våga möta det svåra.

Scen 6. Jag mådde så illa.
De börjar prata mer allvar och smågrälar kort. Vera till toaletten för att 
snygga till sig. Axel sjunger om att hon måste våga se sig själv. Vera sjunger 
arian Jag mådde så illa.

Scen 7. Det kanske inte är vi.
Sedan följer ett långt böljande samtal om deras relation och om hur de 
egentligen mår. Detta urartar i ett svårt gräl när de nästan bestämmer sig för 
att skiljas. Det blir nästan för mycket. De ursäktar sig och repar sig dock när 
de ser att gästerna kommer.

AKT 2

Scen 1. Noilly Prat. Välkommen.
Gästerna kommer. Man hälsar, slår sig ned. Drinkar, artighetsfraser. Berät-
tar om vattenläcka i huset. Pratar om jobb i Shanghai, sjukskrivningar och 
hedgefonder. Joel har inte varit ute på ett år. Sång om våndan av att ha hus. 
Prat om Greenpeace, mer sjukskrivningar, paren viskar i duetter. Ett par skall 
bygga pool. Det andra ett nytt hus med havsutsikt. Lite om Joels fågelholkar. 
Fågelkvartetten. Ut på en cigg.  Vera och Joel möts en stund.

Scen 2. Comtes d’Isenbourg. Mystik.
Middagen fortsätter. Man talar om maten, om hamstrar och om solidaritet. 
Mynnar ut i en betraktelse över krig, och en sång om Bagdad. Ljud från rum-
met. Vera blir bekymrad. Det åskar.

Scen 3. Amarone Selezione. Det bränner vid.
Först om att äta antidepressiva. Sedan är Axel och Vera i köket. Ida och Joel 
talar om svartsjuka, längtan efter kärlek och längtan till barn. Och om det nya 
huset. Axel och Vera grälar hela tiden och Vera säger märkligheter. Sen rinner 
det över, det blir bråk, och Vera börjar gråta. 
Axel ber Ida och Joel om ursäkt och berättar vad som hände. Huvudrätten 
serveras. Man börjar bli lite berusade. Ida pratar om barn. Vera sjunger Baby-
boom. Börjar gråta. Gästerna ut. Axel och Vera grälar igen. Slutar i sången Jag 
måste få va’ hur jag är.

Scen 4. Moulin Touchais. Drömmar.
Ida och Axel är själva. Om livets korthet och Axel och Mercedesen. En plöt-
slig närhet i kommunikationen gör att Axel släpper taget och börjar gråta. 
Joel kommer in och har pratat med kaninen om tranor. Sedan fyllesnack om 
tiden, snömän och Tintin. Det blir laddat när de pratar om hur ofta de har 
sex. Sedan föreslår Axel en resa till Turkiet. Blir till en sångkvartett, Ingen 
stress, ingen press. Nya ljud från rummet. Sedan en avslutande kvartett med 
alla i sina egna världar. Axel mutar Joel samtidigt som Ida och Vera uttrycker 
smärta och längtan i Döda barn i skogstjärn.

Scen 5. Remy Martin VSOP. Dansdrama.
I vilken Ida och Vera pratar om spårvagnsresor. Alla är riktigt fulla. Till slut går 
strömmen. Till levande ljus stämmer Axel upp med sång, Rosa på bal, och Joel 
och Vera dansar. När ljuset kommer tillbaks blir Axel svårt svartsjuk när han 
ser det omfamnande paret. Det blir bråk och handgemäng.

Scen 6. Ramlösa. Rummet intill.
Alla hänger. Pratar om att ringa taxi. Men var är Ida. Axel vill låsa upp rummet 
med ljuden och gå in och se efter henne. Vera försöker hindra. Joel hjälper till. 
Handgemäng. Axel går till sist in och… Epilog.


