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Den Jyske Opera aflyser stor
musicalproduktion

Aflysning: Den Jyske Opera aflyser Sunset Boulevard i Musikhuset Aarhus i august 2020.
Herved trækker coronakrisen også sine spor helt ind i næste sæson på Den Jyske Opera
Aflysningen sker på grund af regeringens restriktioner i forbindelse med coronavirus. Operachef for
Den Jyske Opera og instruktør på musicalproduktionen Sunset Boulevard, Philipp Kochheim,
udtaler:
”Jeg er enormt ked af, at vi ikke kommer til at opføre Sunset
Boulevard i Aarhus til august, men på grund af den aktuelle
situation er det simpelthen umuligt.
Det er en produktion, der står mit hjerte meget nær. Jeg havde
derfor glædet mig til at opføre Andrew Lloyd Webbers ikoniske
musical med 85 artister – heriblandt Den Jyske Operas
sangere, Aarhus Symfoniorkester, dirigent Andy Massey,
Tammi Øst og et stort internationalt ensemble. Vi undersøger
derfor alle muligheder for at kunne lave Sunset Boulevard
engang ude i fremtiden.”

Sunset Boulevard skulle have haft premiere d. 14. august 2020 med i alt 8 forestillinger i Store Sal
i Musikhuset Aarhus. Prøveforløbet skulle være begyndt i juni med det internationale kreative hold,
som du kan læse mere om her.
Den Jyske Operas sæson 2020-21
Den Jyske Operas sæson 2020-21 består af tre større produktioner med symfoniorkestre. Udover
den nu aflyste Sunset Boulevard omfatter den kommende sæson operaklassikeren Rigoletto af
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Verdi og den sjældent opførte danske opera Fête galante af komponisten Poul Schierbeck, hvis
andre melodier danskerne sikkert kender fra den fælles sangskat, for eksempel I Danmark er jeg
født og Det er i dag et vejr. Rigoletto og Fête galante spilles som turnéforestillinger i hele landet.
Billetter refunderes
Publikum, der har købt billet til Sunset Boulevard, vil blive kontaktet af Musikhuset Aarhus’
billetsalg via e-mail. Billetten refunderes, og pengene bliver automatisk overført til det
betalingskort, der er benyttet ved købet.
Aflyste aktiviteter hos Den Jyske Opera grundet coronakrisen:








Sunset Boulevard, Musikhuset Aarhus (Hele produktionen: 8 forestillinger i perioden 14.-22.
august i Musikhuset Aarhus)
Opera i Parken: Sommerkoncert i Skanseparken sammen med Aarhus Symfoniorkester d.
20. juni
Dracula i coproduktion med Aarhus Teater (35 forestillinger fra 27. april - 6. juni)
#Dracula: Forestillinger i forbindelse med talentprogrammet for unge, TalentU
Babyoperaen Hjertelyd (deltagelse ved den internationale børneteaterfestival DANISH+
i Aarhus 4.-6. maj)
Operatorier for børn i dagsinstitutioner (en række arrangementer i Region Midtjylland)
Bortførelsen fra seraillet (9 ud af i alt 15 turnéforestillinger i marts/april)

Ved spørgsmål kontakt Marketing- og kommunikationschef Anne Visby Larsen, mobil 29 80 42 73,
avl@jyske-opera.dk
Med venlig hilsen
Den Jyske Opera

Aflyst: Tammi Øst skulle spille og synge den bærende hovedrolle
Norma Desmond i Den Jyske Operas udgave af musicalen Sunset
Boulevard i august, der nu er aflyst.

