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Det blir opera på ett oväntat 
sätt när tre dansare, två akro-
bater och en operasångerska 
tolkar Wagners historia om 
Elsa av Brabant som anklagas 
för att ha mördat sin lillebror 
men räddas i sista stund av 
sina drömmars hjälte, som 
lugnt seglar in på en svan.
Lohengrin Dreams är ett nytt 
dansverk av regissören och 
koreografen Charlotte Engel-
kes, som blivit känd för att ta 
oväntade och djärvt under-
hållande grepp på berömda 
verk ur både teater- och 
operarepertoaren och då inte 
minst Wagner.
Föreställningen förhandsvisa-
des i Karlshamn när den nya 
dansscenen invigdes i sep-
tember. 
– Det vi fick se då var väldigt 
skruvat och humoristiskt, 
säger Kristina Flygare som är 
dansutvecklare på Byteatern 
Kalmar Länsteater. 
Charlotte Engelkes, som står 
bakom föreställningen, är re-
gissör och performanceartist. 
Hennes föreställningar spelas 
både i Sverige och runtom i 

världen. Charlottes konstnärli-
ga spännvidd sträcker sig över 
dans, teater, performance 
och opera – allt på hennes 
eget högst personliga sätt.
Den centrala frågan den här 
gången är om det är viktigt att 
veta var vi kommer ifrån. 
En fråga som blir avgörande 
för Elsa av Brabant som inte 
får ställa den till sin hjälte. 

Den 18 februari blir det dansopera på Byteatern Kalmar  
Länsteater. Då landar den turnérande dansföreställningen 
Lohengrin Dreams för ett gästspel där drastisk humor  
möter djupaste allvar. 

Dansakrobatik möter opera när 
Engelkes tolkar Wagner igen

FAKTA | Lohengrin Dreams
När: 18 februari på Byteatern Kalmar Länsteater
Medverkande: Magnus Bjøre, Ivonne Fuchs, Ageliki  
Gouvi, Anthony Lomuljo, Henrietta Wallberg, Simon 
Wiborn
Regi, idé, koncept: Charlotte Engelkes
Musik, ljuddesign: Willi Bopp, R Wagner, Norrlands- 
operans symfoniorkester
Koreograf: Ossi Niskala 
Ljusdesign, scenografi: Karl Svensson
Kostymdesign: Anna Ardelius
Producent: Åsa Edgren
Turnerar med Dansnät Sverige  
våren 2020
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