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Tecwyn Evans bliver musikchef på Den Jyske Opera
Den New Zealandske dirigent Tecwyn Evans er udpeget som musikchef på Den Jyske Opera fra
1. juni 2018. Musikchefen refererer direkte til operachef Philipp Kochheim.
Tecwyn Evans vil de kommende sæsoner dirigere et udvalg af koncerter og enkelte
operaopsætninger samtidig med, at han får det kunstneriske ansvar for Den Jyske Operas Kor,
med 24 professionelle operasangere.
Derudover vil han i tæt samarbejde med
operachef Philipp Kochheim tegne den
musikalske linje, stå for kontakt til
gæstedirigenter og dialog med
landsdelsorkestrene.
”I første omgang var vi på udkig efter en
kordirigent, men jeg er ekstremt glad for
at have fundet en musikchef i Tecwyn Evans. Evans kan ikke kun tage hånd om den
kunstneriske udvikling af Den Jyske Operas Kor, men er også en vidunderlig dirigent, en
stor stemmeekspert, og som en sjældenhed mestrer han den balance mellem
orkestergraven og sangerne, som er så vigtig for opera som kunstform”, udtaler operachef
Philipp Kochheim.
Tecwyn Evans er et kendt ansigt på Den Jyske Opera. Han dirigerede i 2017 turnéen 70 års opera
og i 2016 på Madama Butterfly-turnéen. I 2018 står han i februar-marts for den musikalske ledelse
på hele danmarksturnéen med La Traviata og vil i december dirigere årets julekoncerter.
Kort CV
Tecwyn Evans er født i Auckland, New Zealand og har studeret på University of Otago, NZ, med
Jack Spiers som lærer og på University of Kansas, USA, med Brian Priestman og Simon
Carrington som lærere. Evans underviser i direktion på University of Auckland School of Music.
Han var fra 1999-2002 kordirigent hos Glyndebourne Festival Opera og stedfortrædende
chefdirigent fra 2009-2011 på operaen i Graz i Østrig. Evans har dirigeret bl.a. BBC Philharmonic,
BBC National Orchestra of Wales, NZ Symphony Orchestra and BBC Singers. Evans har tillige
dirigeret en lang række forestillinger på bl.a. English Touring Opera, New Zealand Opera, Oper
Köln, Oper Graz, Opera North og Chelsea Opera Group og er desuden en efterspurgt
koncertdirigent. Tecwyn Evans er bosat i Sverige.
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