
Syskonen i Mantua är en ny opera med gammal
musik. Föreställningen bygger på en sann historia och 
en skatt av sällan spelad barockmusik. 
Det är en tidlös historia om ont och gott, om normer 
och passion. Urpremiär 8 september!

Följ med till hovet i furstendömet Mantua i början av 
1600-talet. Det är fest och glam, ett överflöd av mode, mat, 
musik och konst. Den tidens stora musikskapare
Salamone Rossi och hans syster Europa förser hovet 
med musik och sång. Men när fursten dör förvrängs
det ljuva livet till katastrof.

Drottningholmsteatern är en unik byggnad med en 
alldeles speciell atmosfär. Salongen andas äkta 1700-tal med 
handmålade kulisser i vacker belysning som tillsammans 
med undersköna operaröster och spektakulära kostymer ger 
föreställningen liv. 
Fortfarande används det ursprungliga scenmaskineriet - helt 
i trä och handdrivet - för att byta kulisser. 

Konstnären Mamma Andersson skapar i Syskonen i 
Mantua scenbilden 
utifrån teaterns dekor 
och modeskaparen 
Behnaz Aram designar 
de fantastiska 
kostymerna, som 
tillverkas i teaterns 
kostymateljé. 

Syskonen i Mantua
 en samtida opera med rötter i 1600-talets Europa

För grupper
Till våra kvällsföreställningar erbjuder vi i samarbete med restaurang Karamellan ett trevligt middags- och 
operapaket den 8 september (urpremiär) 11, 13, 17 och 20 september. 
Föreställningen börjar kl 19.30 och då passar det bra att börja med middag kl 17-17.30. 

Paketpris: Tvårättersmiddag och operabiljett på rad 10-20 
kostar 960 kr per person för grupper om minst 15 personer. 
Middagsdryck tillkommer. Program, förfriskningar i pausen 
och/eller bussresa till city efter föreställningen går också att lägga till.

Mer info/bokning: biljett@dtm.se eller 08-556 931 05
Läs mer om produktionen och medverkande på www.dtm.se

Namnet Karamellan var etablerat redan vid förra sekelskiftet. 
Karamellan var ett s k schweizeri, ett finare café som även serverade 
alkohol. Schweizerier fanns i många offentliga parker under 1800- 
och början av 1900-talet. Idag serveras god mat i trevlig miljö med 
utsikt över slottet och vattnet.

Varmt välkommen till världsarvet Drottningholm!


