Pressemeddelelse Aarhus, 2. august 2018

235.000 børn og unge
blev sendt til kz-lejren
Auschwitz, og næsten
ingen kom derfra i live
Den Jyske Opera opsætter fra 22.-28. august
holocaust-operaen Passageren. Operaen er baseret
på Zofia Posmysz' selvbiografiske roman, der skildrer
hendes oplevelser som fange i Auschwitz. I
forbindelse med opsætningen i Musikhuset Aarhus vil
der være både unge på scenen og over 700 unge på
tilskuerpladserne.
”I kunsten kan vi blive konfronteret med ubærlige
minder og se virkeligheden i øjnene. Vi har et ansvar for at holde mindet i live om holocaust. Derfor
er der unge både på tilskuerpladserne og på scenen”, udtaler operachef og instruktør Philipp
Kochheim.
Se video om de unges møde med holocaust-operaen
De unge på scenen er 15-22 år og i deres 3. år i
talentudviklingsprogrammet TalentU på Den Jyske
Opera. De medvirker i Passageren på lige fod med
Den Jyske Operas erfarne professionelle kor og
solister. Hvor ubærligt det kan synes, så tilfører de
unge på scenen autenticitet bl.a. som indsatte i kzlejren Auschwitz jf. citatet ovenfor om de mange
børns skæbne i kz-lejrene.
Temaet i Passageren er barsk, men det er vigtigt for
alle – også unge, der er i gang med at danne deres identitet og virkelighedsopfattelse - at kende til
fortiden. Den Jyske Opera har derfor inviteret gymnasieelever og deres undervisere gratis i operaen
og udarbejdet fyldigt studiemateriale, så lærere/elever har mulighed for at forberede de tunge
temaer med forberedelse og samtale.
Følgende uddannelsesinstitutioner har tilmeldt sig studieforløb om Passageren – i alt 729 unge: Egå
Gymnasium, Aarhus Handelsgymnasium, Grindsted Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Viby
Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Diakonhøjskolen, Aarhus Tech og Samsø Skole.
Besøg generalprøven – få et interview
Ønsker du at høre mere om Passageren og TalentU eller lave en aftale om interview kontakt Lillian
Dresing, mobil 26 16 91 14, ldr@jyske-opera.dk.
Yderligere info
Se aktiviteter på vedlagte side og læs mere på www.jyske-opera.dk
Med venlig hilsen
Den Jyske Opera

Fakta om TalentU
Den Jyske Opera vil gennem et 3-årigt nyskabende talentprojekt stimulere unges interesse for
klassisk musik og opera samt udvikle unge talenter. Projektet er enestående af sin karakter dels
gennem den 3-årige tidshorisont og dels på grund af vekselvirkningen mellem praktisk træning i et
professionelt miljø og medvirken i Den Jyske Operas operaforestillinger. TalentU har bl.a. medvirket
i åbningen Hay Festival for børnelitteratur på DOKK1 i Aarhus (oktober 2017), forestillingen "New
beginnings" (november 2017), åbnet GrowOP! Festival - Danmarks første operafestival for børn og
medvirket i operaen Intet med Den Jyske Opera (februar 2017).
Audition
Tirsdag den 4. september holder Den Jyske Operaaudition for interesserede sang- og
dramatalenter til TalentU. Målgruppe: 15-21 år. Tilmelding senest 31. august. Læs mere her

Fakta om Passageren
Generalprøve på Passageren for unge
20. august kl. 12.00
Musikhuset Aarhus, Store Sal.
Kun for unge og studerende. Billetpris i løssalg kr. 60. Billetkøb personlig henvendelse i
Musikhusets billetsalg. Gratis introduktion kl. 11.15.
Forestillinger Passageren
Musikhuset Aarhus, Store Sal
22. august kl. 19.30  24. august kl. 19.30  26. august kl. 15.00  28. august kl. 19.30
Studiemateriale
Omfangsrigt studiemateriale om holocaust udarbejdet i samarbejde med STX historielærere fra
Favrskov Gymnasium. Primært målrettet gymnasiet, men kan bruges af alle interesserede.
Klik her for at se studiemateriale

Fondsstøtte til Passageren / TalentU:
AUGUSTINUS FONDEN ∙ BECKETT FONDEN ∙ KNUD HØJGAARDS FOND ∙ OTICON FONDEN ∙ VILHELM KIERS FOND ∙
AAGE og JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND ∙ FONDEN AARHUS 2017 ∙ DET OBELSKE FAMILIEFOND ∙ STATENS KUNSTFOND

