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Kort om GöteborgsOperan

GöteborgsOperan är ett helägt aktiebolag inom Väst-
ra Götalandsregionen och har i uppdrag att ge alla 
invånare tillgång till opera, dans och musikal. För att 
nå en större publik och locka fler till operahuset tur-
nerar GöteborgsOperan och ger konserter runt om i 
regionen.
Operahuset i Göteborg, med sina två scener, invigdes 
1994. Dessutom finns en scen i Skövde.

Västra Götalandsregionens kulturnämnds uppdrag till 
GöteborgsOperan anger följande mål:
• GöteborgsOperan är ett av norra Europas ledan-

de operahus förankrad i en bred publik. 
• GöteborgsOperan samverkar med civilsamhället 

och det fria kulturlivet för att angå fler invånare i 
Västra Götaland. 

• GöteborgsOperan är ett digitalt operahus som 
når ut nationellt. 

Styrelsen och verkställande direktören för GöteborgsOperan AB, Org nr 556121–7828,
får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015. 
Den legala årsredovisningen som är granskad omfattar sidorna 31–48.

GöteborgsOperans styrelse. Foto Tilo Stengel
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vd ronnie hallgren

Ett år av internationella framgångar

Ronnie Hallgren, verkställande direktör. Foto Mats Bäcker

Utan tvekan förstärkte GöteborgsOperan sin posi-
tion bland Europas operahus under 2015. Vår strategi 
och uppdraget från vår ägare, Västra Götalandsregio-
nen, att öka internationaliseringen fick stort genom-
slag under året. Danskompaniet skördade stora och 
välförtjänta framgångar på sina turnéer till bland annat 
Weimar, Bonn, Antwerpen och Dresden och räknas 
idag till ett av världens främsta kompanier för nutida 
dans. På operasidan väckte världspremiären av Hans 
Gefors och Kerstin Perskis Notorious en så stor upp-
märksamhet att vi anordnade en presskonferens två 
timmar innan premiären för den samlade internationella 
pressen, något vi aldrig tidigare upplevt i operahusets 
historia. Hela 34 recensioner varav 20 publicerades i 
internationell media och 28 förhandsartiklar i bland an-
nat New York Times, The Guardian, Financial Times 
och Vatikanens radio (World-wide) strödde lovord över 
uppsättningen och alla inblandade i produktionen. 
Årets framgångar har markant ökat intresset från väl-
kända operahus i världen om samarbete, vilket vi med 
glädje ser fram emot att förvalta i framtiden. Nationellt 
var nyfikenheten och intresset lika stort och SVT spe-
lade in Notorious för sändning under 2016.

Under året har vi presenterat en repertoar av stor-
slagna och intressanta iscensättningar på vår Stora 
scen av opera- och dansproduktioner och ett pärlband 
av mästerliga kompositörer framförda vid konserter i 
Göteborg, Skövde och Vara med vår eminenta orkes-
ter. Tältturnén i regionen av Rigoletto under våren var 
en annan välförtjänt framgång. Verksamheten inom 
Skapa, avdelningen för vidgat deltagande, fortsatte att 
arbeta med projekt som involverade människor i alla 

åldrar och bakgrunder. Den nystartade Internationella 
kören i samarbete med Röda Korset och människor 
från asylboenden runt om Göteborg var ett fint exem-
pel på Skapas mål att kapa trösklarna till opera- och 
danskonsten. Med både klassiska och nutida musika-
liska uttryck inte minst i Danskompaniets produktioner 
och i årets två musikaler har vi visat på hur ett modernt 
operahus ska genomföra sitt uppdrag – med bredd, 
kreativitet och mångfald.

När jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2015 inser 
jag ännu en gång hur omfattande och mångfacet-
terad verksamheten i operahuset är. Här samsas ett 
hängivet miljö- och hållbarhetsarbete med guidningar, 
föreställningsintroduktioner, gästspel, samarbeten och 
en excellent restaurang som tillsammans med våra 
produktioner har skapat en bredd och ett mervärde för 
besökaren. 

Framtiden bjuder på en del utmaningar, inte minst 
ekonomiska. Det är därför min absoluta tro att vår äga-
re kan glädjas åt årets framgångar och den verksam-
het vi bedriver i huset i Göteborg, på våra regionala 
och internationella turnéer, att Göteborgs Stad ser vär-
det av den planerade nya scenen GO+ och att staten 
inser vikten av att Västsverige huserar ett av Europas 
mest moderna operahus med ett nutida danskompani 
av internationell lyskraft. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till 
alla hängivna och ytterst professionella medarbetare, 
styrelsen, våra sponsorer och, sist men inte minst, till 
vår publik som bidragit till att göra 2015 till ännu ett 
framgångsrikt år i GöteborgsOperans historia.

Ronnie Hallgren, VD
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OPERA – DRAMA 
På scen
Under året har ett 20-tal produktioner nått scenerna. 
Hela åtta världspremiärer ägde rum – den nyskriv-
na operan Notorious samt dansverken som ingick i 
programmen Shadowland/Neverland, Northern (de)
Lights 2, Eldfågeln och The almost nearly perfect.
I föreställningarna medverkade både Göteborgs-
Operans egna och tillfälligt engagerade solister samt 
GöteborgsOperans Kör, GöteborgsOperans Orkester 
och GöteborgsOperans Danskompani.

Hans och Greta

Engelbert Humperdincks opera Hans och Greta fram-
fördes för första gången på GöteborgsOperan. Sceno-
grafin av Etienne Pluss och kostymerna av Irina Bartels 
bjöd på ett hisnande visuellt äventyr. Matilda Paulsson 
mötte Göteborgspubliken som Hans, medan Gretas 
roll delades av Elisabeth Meyer och Sofie Asplund. 
Susanne Resmark borgade för att häxan blev lagom 
skräckinjagande. Henrik Schaefer, musikalisk ledare för 
GöteborgsOperans Orkester, har denna musik med sig 
sedan barnsben. För regin stod Katharina Thoma. 

Uppsättningen direktsändes på biografer runt om lan-
det i samarbete med Folkets Hus och Parker och hade 
särskild visning för skolelever den 22 januari. 
Premiär 22 november 2014. 13 föreställningar till och 
med 1 februari.
”... en musikaliskt fullmatad och spektakulär sago-
skräckis med en färgsprakande final där barnen tar 
makten.” Svenska Dagbladet
”En slösande rik upplevelse som jag absolut tycker 
man ska unna sig.” Sveriges Radio
”… en skimrande livfull saga om barns kraft att överleva.” 
Borås Tidning

A flowering tree. Foto Mats Bäcker Hans och Greta. Foto Mats Bäcker
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A flowering tree

Operan A Flowering Tree hade urpremiär 2006 och 
är skapad av en dagens mest hyllade operatonsättare: 
John Adams, som skrivit librettot tillsammans med 
Peter Sellars. Den 7 februari var det dags för Skandi-
navienpremiär på GöteborgsOperan. Huvudrollen gjor-
des av svenska operastjärnan Julia Sporsén, regissör 
var Nicola Raab och dirigent Joana Carneiro. 

A Flowering Tree bygger på en tusenårig indisk 
saga. Operan framförs i indisk berättartradition och le-
vandegjordes på scenen med sång, mycket dans, sinn-
lig och lyrisk musik. 

Uppsättningen hade premiär i Chicago 2008. 
Den är en samproduktion mellan Teatro Comunale di 
Bolzano och Chicago Opera Theatre.
Skandinavienpremiär 7 februari. 10 föreställningar till 
och med 28 mars.
”En bedövande vacker föreställning”    
Svenska Dagbladet
”Med A Flowering Tree på GöteborgsOperan ägnas 
tonsättare John Adams äntligen en värdig iscensätt-
ning i Sverige.” Dagens Nyheter
“… en estetisk tindrande upplevelse…”   
Sveriges Radio

Riddar Blåskäggs borg/ Erwartung

De båda enaktarna Riddar Blåskäggs borg, av Béla 
Bartók, och Erwartung (Förväntan), av Arnold Schön-
berg, har mycket gemensamt, så det är inte för inte 
som de ofta sammanförs till en helkväll på operan. De 
är komponerade nästan samtidigt (1911/1909), men 
bägge fick vänta flera år på sina uruppföranden. 

Regissör David Radok knöt de två verken till varan-
dra som en helhet. Martin Chocholoušek stod för sce-
nografin. Riddar Blåskägg gjordes av husets Anders 
Lorentzson, medan Katarina Giotas var hans Judith. 
Som kvinnan i Erwartung hade Katarina Karnéus sin 
kanske största utmaning hittills.

Premiär 18 april. 8 föreställningar till och med 28 maj.
”Skall ni se en operauppsättning i år är det denna.” 
Dagens Nyheter
”Här får man möta två fullödiga mästerverk i 
koncentrerad form, med kraften helt intakt.” 
Göteborgs-Posten
”När David Radok letar sig in till dessa två märkvärdiga 
operors innersta kärna skapar han ett nytt mästerverk.” 
Svenska Dagbladet

Riddar Blåskäggs borg/ Erwartung Foto Mats Bäcker
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Rigoletto

I april var det premiär i Skövde på Giuseppe Verdis 
opera Rigoletto i ett helt nytt format. Föreställningen 
gavs i ett cirkustält och spelades på sju olika orter runt 
om i Västra Götaland. Tältturnén gjordes i samarbete 
med kommunerna och andra aktörer på spelplatserna 
och är en viktig del i GöteborgsOperans arbete att öka 
intresset för opera och nå ut till fler. I samband med 
operatältets besök blev det även fler arrangemang, till 
exempel konserter med lokala artister.

Publiken fick en kraftfull och känslostark upplevelse 
– Rigoletto på riktigt nära håll. Ett nytt perspektiv för 
alla som redan kan verket och en dynamisk, lättillgäng-
lig inkörsport för de som aldrig sett en opera.

Regissören Rikard Bergqvist hade tillsammans med 
scenografen och kostymdesignern Tomas Sjöstedt 
valt att låta handlingen utspela sig i ett lyxigt men 
skumt gym. I uppsättningen medverkade tre musiker, 
en ”kör” på tre personer och solisterna Mats Persson, 
Tomas Lind, Sofie Asplund, Peter Loguin och Karolina 
Blixt. Under turnén var det två föreställningar på varje 
plats, varav en för skolelever. Efter premiären i Skövde 
den 15 april gick tältturnén vidare till Vänersborg, 
Sotenäs (Kungshamn), Borås, Partille, Ulricehamn och 
Tidaholm.  
”… en av de bästa Verdiuppsättningar jag har varit 
med om…” Göteborgs-Posten
”… ett tätt och actionladdat ensemblespel.”   
Dagens Nyheter
”Rasande bra opera i tält” Nya Lidköpings-Tidningen

Askungen

David Radoks hyllade uppsättning av Rossinis Ask-
ungen fick nypremiär i maj. Rossinis vitala musik 
flödade under dirigent Giancarlo Andrettas ledning. 
Nypremiären regisserades av Mattias Ermedahl, rol-
lerna gjordes av både nya solister och sångare från 
originaluppsättning. 

Gaia Petrone, en ung italiensk mezzosopran tog 
sig an titelrollens alla koloraturer. Hennes prins var 
den ryske tenoren Sergej Romanovskij som gjorde 
sin Askungen-debut på GöteborgsOperan. Som ”den 
falske prinsen” Dandini och Askungens styvfar Don 
Magnifico återkom husets Åke Zetterström och Markus 
Schwartz. Mia Karlsson och Ann-Kristin Jones var nya 
som de självupptagna systrarna.
Nypremiär 14 maj. 7 föreställningar till och med 7 juni.
”Det är operamagi på riktigt och de virtuosa insatser-
na är av det förtrollande slaget.” Göteborgs-Posten
”Det är mycket i denna opera som kan locka en bred-
are publik, som förutom skönsång också bjuder på 
helt suveräna dansinslag.” Borås Tidning
”I orkesterdiket leder dirigent Giancarlo Andretta or-
kester, solister och kör, precis på det vis jag önskar 
och skapar en helhet jag bara njuter av.”   
Sveriges Radio Sjuhärad

Rigoletto, foto Tilo Stengel Notorious, foto Mats Bäcker
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Notorious

Med denna nyskrivna opera i fem akter, baserad på 
Hitchcocks spionthriller, skapade vi operahistoria som 
också väckte mycket stort intresse internationellt. Det 
blev förhandsartiklar och recensioner i ett stort antal 
utländska medier – allt från danska Politiken till The 
Guardian och New York Times.

Notorious är skrivet av operakompositören Hans 
Gefors och librettisten Kerstin Perski och iscensattes 
av en av dagens mest betydelsefulla operaregissörer, 
britten Keith Warner. Fem år tog det att skapa verket 
som beställdes av dåvarande operachefen Lise-Lotte 
Axelsson. 

Huvudrollerna är skriva direkt för sina sångare – 
Nina Stemme (huvudpersonen Alicia Hauser), Katarina 
Karnéus (Madame Sebastian), John Lundgren (Devlin) 
och Michael Weinius (Alex Sebastian). Dirigent var den 
internationellt efterfrågade Patrik Ringborg.
Urpremiär 19 september. 12 föreställningar till och 
med 1 november.
”En sångarkvartett av världsklass som torde vara något 
av det mest glansfulla och samtidigt dramatiskt överty-
gande som hörts och setts på en svensk operascen.”  
Dagens Nyheter
”En mångbottnad rollgestaltning (…) som måste sä-
gas tillhöra Nina Stemmes mest remarkabla.”    
Dagens Nyheter
”Göteborgsoperans orkester och kör briljerar under 
ledning av Patrik Ringborg” Sveriges Radio Kulturnytt
”Jag har hjärtklappning hela andra akten”   
GT/Expressen

Fallet Makropulos

Med Janáċeks näst sista opera, Fallet Makropulos, 
har nu alla större operor av denne tjeckiske tonsättare 
spelats i Göteborg. Produktionen var ett samarbete 
med operahuset i tjeckiska Brno, där verket en gång 
uruppfördes 1926. För regin svarade GöteborgsOpe-
rans husregissör David Radok.

Verket framfördes med i stort sett enbart egen en-
semble. Husets dramatiska sopran Annalena Persson 
hade en stor utmaning i att gestalta Emilia Marty. Även 
Tomas Lind, Åke Zetterström och Anders Lorentzson 
tog sig an krävande roller.
Premiär 21 november. 11 föreställningar till och med 5 
februari 2016.
”… en av årets starkaste operaupplevelser.”   
Dagens Nyheter
”Annalena Persson gör en ytterst imponerande tolk-
ning av den tvetydiga och komplexa kvinnogestalten.” 
Göteborgs-Posten
”Ensemblen gör skarpskuret profilerade roller.”  
Svenska Dagbladet
”Radoks personregi är exakt.”     
Sveriges Radio Kulturnytt

Fallet Makropulos, foto Mats Bäcker

Mer Opera – Drama

Opera Generator #1 vände sig till professionella kom-
positörer, textförfattare och skapare inom scenkonst 
med intresse för musikteater och opera. Deltagarna 
fick söka till de tio platserna på kursen som ägde rum 
vid GöteborgsOperans Skövdescen. Initiativtagare var 
GöteborgsOperans konstnärliga ledare för Opera/Dra-
ma Stephen Langridge. Opera Generator #1 kunde 
genomföras med stöd av Elisabeth Palmers’ Stiftelse.

Under fem dagar (9 – 13 mars) ledde Stephen 
Langridge, tonsättaren Hans Gefors samt dramaturg 
Göran Gademan övningarna och de höll även var sitt 
seminarium. Fem librettister och fem tonsättare åstad-
kom under ett tredelat projekt femton kort-korta ope-
ror. Dessa instuderades och framfördes av sångare 
och instrumentalister från GöteborgsOperan. 

Opera Generator #2 den 18 april var nästa steg. 
Stephen Langridge ville skapa möten mellan författare 
och tonsättare och på Opera Generator #2 kunde de 
träffas, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Det 
blev en workshop på GöteborgsOperans lilla scen 
och genom ett slags ”speed-dating”-upplägg fick varje 
kompositör träffa varje librettist i fem minuter. Där fick 
de presentera sig för varandra och även ställa frågor 
för att finna någon som man skulle vilja samarbeta med 
i framtiden. GöteborgsOperans dramaturg Göran  
Gademan medverkade också vid detta tillfälle.
”Det känns som frön är sådda till framtidens opera”. 
(Hans Gefors)
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Kristina från Duvemåla

Kristina från Duvemåla är en musikal av Benny 
Anders son, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson, byggd 
på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Det var den första 
musikal som spelades på GöteborgsOperan och är 
den mest framgångsrika i sitt slag som spelats i huset. 
År 2012 blev Svenska Teatern i Helsingfors den första 
teatern utanför Sveriges gränser att sätta upp musi-
kalen. GöteborgsOperan hade nöjet att erbjuda den 
svenska publiken denna uppsättning. I huvudrollerna 
såg vi Maria Ylipää, Robert Noack, Birthe Wingren och 
Oskar Nilsson – samma kvartett som i Helsingfors. 
Premiär 25 oktober 2014. 100 föreställningar till och 
med 16 maj.
”Det är bara att gratulera Göteborg och Sverige.”  
GT/ Expressen
”Man skakar och skälver som om man hörde det för 
första gången” Dagens Nyheter
”Musikdramatik i mästarformat” Borås Tidning

Crazy for you

Den romantiska komedin Crazy for you är en stepp-
musikal med känd musik av bröderna George och Ira 
Gershwin, smart dialog – manus Ken Ludwig – och 
stora dansnummer. 

Crazy for you gjorde stor succé vid urpremiären 
1992, har vunnit stort antal priser och spelades över  
1600 gånger på Broadway i New York. 

Vår uppsättning regisserades av Mattias Carlsson, 
som kanske är mest känd som koreograf, bland annat 
för Mary Poppins och Kärleksdrycken. Huvudrollerna 
Polly och Bobby gjordes av Jenny Holmgren och 
Denny Lekström. Paul Edwards gjorde scenografi och 
kostymdesign.
Premiär 5 september. 65 föreställningar till och med 
10 mars 2016.
”... en otroligt vacker föreställning, färgsprakande och 
komiskt medryckande i ett påfallande högt speltem-
po.” Göteborgs-Posten
”Rytmisk energi och steppkarameller”   
Dagens Nyheter
”Galet kul på GöteborgsOperan” Borås Tidning

Jultrad-i-trion: en stjärna faller

Även julen 2015 tog Duratrion sig an uppdraget att 
dra igång julstämningen med en julshow för alla åldrar. 
Till sin hjälp hade de GöteborgsOperans kör, barnkör, 
orkester och solister. Det blev klassisk julmusik, opera 
och musikalpärlor i symfonisk skrud. Dans och komisk 
tajming – men också ett stråk av allvar.  

Duratrion består av Tobias Ahlsell, David Lundqvist 
och Anders Wängdahl. Alla tre är solister på 
GöteborgsOperan och har medverkat i flera av husets 
musikaluppsättningar. Dirigent var Peter Nordahl som 
också stod för de musikaliska arrangemangen. Mattias 
Ermedahl regisserade.
Premiär 16 december. 6 föreställningar till och med 20 
december.

Crazy for you, foto Mats Bäcker

Crazy for you, foto Mats Bäcker
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KONSERT
Trettondagskonsert med bal

Det nya året inleddes med en fullspäckad festkväll på 
GöteborgsOperan. Före den skräddarsydda konserten 
var det mingel i foajén. I år var konserten en hyllning till 
det muntra Wien. Två av våra solister underhöll vid den 
inledande Trettondagskonserten: Markus Schwartz, 
basbaryton, och sopranen Ida Falk Winland. Göte-
borgsOperans Orkester spelade under ledning av Mika 
Eichenholz. Deltog gjorde också de professionella täv-
lingsdansarna Gustaf Lundin och Valentina Oseledko. 

Efter konserten förvandlades Stora scenen till en 
balsal. Där bjöd först GöteborgsOperans Wienerkapell 
upp till dans, för att sedan lämna över taktpinnen till 
Stardust Big Swing Band med gästartisterna Erik 
Gullbransson och Smoke Ring Sisters. 
5 januari

Frozen Planet 

GöteborgsOperan förvandlades till biosalong när 
BBC:s mångfaldigt prisbelönade naturdokumentär 
Frozen Planet visades till orkestermusik. Frozen planet 
är tv-producenten sir David Attenboroughs porträtt av 
de avlägsna och isolerade polarområdena, planetens 
största och minst utforskade vildmarker. Musiken är 
komponerad av George Fenton som dirigerade Göte-
borgsOperans Orkester. En svensktalande berättare 
ledde publiken genom filmen. 
Premiär 18 december 2014. 4 föreställningar till och 
med 13 februari 2015. 

Att leva, dö och överleva

Programmet för Att leva, dö och överleva sammanför-
de fem kompositörer som på olika sätt drabbades av 
antisemitism och det Tredje rikets framväxt. Program-
met bestod av Hans Krázas barnopera Brundibár, som 
bland annat framfördes i Theresienstadt, orkesterkon-
sert med musik av Richard Strauss, Erich Wolfgang 
Korngold, Arnold Schönberg och Gustav Mahler samt 
ett publikt samtal om musikskapande under förtryck.

Orkesterkonserten dirigerades av Henrik Schaefer. 
Solister var Annalena Persson, Katarina Karnéus och 
Tomas Lind. Omar Ebrahim var berättare och Patrik 
Harryson cellosolist. GöteborgsOperans Orkester och 
GöteborgsOperans Herrkör samt Barnkör och Diskant-
kör medverkade också. 
26 februari



GöteborgsOperan Årsredovisning 201510

mer konsert

Psycho – skräckfilm med orkester

Hitchcocks mästerverk kunde upplevas med orkes-
ter när GöteborgsOperan förvandlades till biosalong. 
Alfred Hitchcocks rysare Psycho, från 1960, är alla 
psykologiska skräckfilmers urmoder. 

Här finns flera av skräckfilmsgenrens mest klas-
siska scener och filmen i sig var avgörande för gen-
rens utveckling. Bernard Herrmanns mäktiga, mörka 
och mardrömslika musik (skrikande violiner) förstärker 
rysningarna. Dirigent för GöteborgsOperans orkester 
var Neil Thomson och presentatör Anders Lorentzson 
– maskerad till Alfred Hitchcock (en roll han sjöng i 
Notorious).
4 oktober

Orkesterkonsert

Under ledning av Olaf Henzold bjöd Göteborgs-
Operans Orkester på tre verk. Det första var Kleopa-
tras död, ett av Hector Berlioz mest populära verk på 
konsertestraden och med Ann-Kristin Jones som solist. 
Därefter följde Snöfrid, ett körverk baserat på Viktor 
Rydbergs dikt, tonsatt av Jean Sibelius, som framför-
des av GöteborgsOperans kör. Recitatör var Anna 
Söderling. Det sista verket var Planeterna av Gus-
tav Holst, en av 1900-talets mest populära brittiska 
orkestersviter. 
23 oktober

Mer konsert

Foajékonserter. Under några lördagar på våren och 
några på hösten var det konsert i GöteborgsOperans 
foajé vid lunchtid. Foajékonserterna rymmer det mesta 
av arior, instrumentala stycken och utvalda favoriter. 

Lördagskonserter på Skövdescenen. På scenen i 
Skövde hölls också konserter under både vår och höst. 
På programmet fanns musikaliska pärlor ur en varierad 
repertoar: opera, operett, musikal och konsert. 

Göteborgs kulturkalas. GöteborgsOperan medverkade 
med två konserter på årets kulturkalas. Den 12 augusti 
var det öppet hus med bland annat en kvällskonsert på 
Stora scenen. Dagen efter gav kör, orkester och solis-
ter traditionsenligt en konsert på Götaplatsen.

Gershwin! I november gav sig Göteborg Wind Or-
chestra och GöteborgsOperan ut på turné i Väs-
tra Götaland med en konsert med musik och text av 
bröderna George och Ira Gershwin. GWO:s blåsor-
kester, förstärkt med gitarr, bas och slagverk, stod för 
underhållningen tillsammans med operasångerskan 
Carolina Sandgren, musikalartisten Niklas Andersson 
och pianisten Joakim Kallhed från GöteborgsOperan. 
Turnén gästade Göteborg (Kronhuset), Åmål, Mellerud, 
Skövde och Kungälv. Den var en samproduktion mel-
lan GöteborgsOperan och Göteborg Wind Orchestra.

Notorious, foto Mats Bäcker Gershwin, foto Tilo Stengel



11GöteborgsOperan Årsredovisning 2015

dans

DANS
GöteborgsOperans Danskompani är ett internationellt 
kompani – synligt långt utanför Sveriges gränser, med 
en internationell publik och ett internationellt språk. 
Kompaniet arbetar oftast med verk skapade direkt för 
dansarna. 

Shadowland/Neverland

Våren 2015 tog vi upp ämnen som de svenska häxjak-
terna och Peter Pan-syndromet, om pojkar som inte 
vill bli män. I dansprogrammet Shadowland/Neverland 
tog sig irländske koreografen Michael Keegan-Dolan 
och norske Alan Lucien Øyen sig an temat för både 
året och kvällen. 

Michael Keegan-Dolan kreerade The big noise med 
svensk folkmusik sammansatt och framförd av Ale 
Möller med handplockade folkmusiker. Ett verk som 
nominerades av en kritiker i Tanz som bästa europe-
iska produktion 2015. 

Alan Lucien Øyen berättade en historia om Peter 
Pan och hans frigörelse från mamman som, döende i 
cancer, osentimentalt ledde honom in i vuxenlivet. Kate 
Strong gästade kompaniet i rollen som Peters mamma.
Världspremiär 14 mars. 11 föreställningar till och med 
12 maj.
”Sällan har folkmusikens väsen förefallit mig så bety-
delsebärande. Ett musikaliskt och koreografiskt sär-
lingsverk.” Alba
”… en underbar blandning av äldre och nyare folkmusik.” 
Göteborgs-Posten
”Øyens ymniga idérikedom och fiffiga gestaltningsva-
riation är likväl storligen imponerande, liksom helheten.” 
Dagens Nyheter
”Fantasin ger inga svar på de stora frågorna, men kan 
göra dem oändligt vackra.” Svenska Dagbladet

Northern (de)Lights 2

Northern (de)Lights är en plattform för modern, nord-
isk danskonst. I årets version 2 fångade de tre utvalda 
koreograferna danstemat Wonderland i individuella 
tolkningar.

Whatever singularity #453: Solo for Maxime/
Dancing with Alain, är ett soloverk för Maxime 
Lachaume av koreografen Tilman O’Donnell. Den fran-
ske filosofen Alain Badiou är inspirationskälla och hans 
ord utgör basen i ljudbilden.

Pascal Martys Like deer in the light är skapat för två 
dansare, varav han själv är den ena. Verket är inspire-
rat av Stockholmssyndromet och utvalt av en jury ifrån 
föreställningen Katapult för att visas i just Northern 
(de)Lights 2.

I Clusterfuck utmanade koreografen Martin Forsberg 
publikens fantasi. Genom att skapa ett tomrum och se-
dan fylla det med ljus, ljud och dofter provocerade han 
fram inre bilder hos åskådarna.
Världspremiär 24 april. 8 föreställningar till och med 
16 maj.

Noetic, foto Bengt WanseliusShadowland/Neverland, foto Mats Bäcker
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Eldfågeln

Koreografen och dansaren Fredrik Benke Rydman 
skapade en ny version av Eldfågeln där Göteborgs-
Operans Danskompani och några av Sveriges bästa 
breakdansare dansade tillsammans med närmare 100 
amatörer mellan 18 och 76 år. 

Uppsättningen var en del av danskompaniets projekt 
för unga. Intresset att få medverka var mycket stort. 
Deltagarna kom med olika bakgrunder och erfarenheter 
av rörelse och dans. De fick bland annat kunskap om 
street- och modern dans som dansstilar, att arbeta med 
uttryck och känsla, vara en del av ett kollektiv, erfarenhe-
ter om hur det är att arbeta i en konstnärlig process 

på en institution och arbeta med levande orkester. I 
samband med en av föreställningarna genomfördes ett 
Experimental Battle på GöteborgsOperans Lilla scen.

Eldfågeln är en av Igor Stravinskijs mest uppskat-
tade baletter och skrevs för Ryska baletten 1910. Här 
var handlingen förflyttad till en dystopisk klubbmiljö 
med gangsters och dekadenta nattsuddare.
Världspremiär 30 maj. Tre föreställningar till och med 
5 juni.

The almost nearly perfect

Danssäsongen 2015/2016 bär titeln Gemensam/
ensam och fokuserar på begreppen ”jag” och ”vi”. Con-
stanza Macras (Argentina) och Marina Mascarell (Spa-
nien) fick uppdraget att tolka Jantelagen och gruppen 
kontra individen. Hur hanterar vi den som sticker ut, som 
pekas ut som annorlunda? Marina Mascarell landade i 
främlingsperspektivet och skapade Mongrel, Constanza 
Macras i ”individualitetens första nederlag: äktenska-
pet” med soft cell. Dansprogrammet fick namnet The 
almost nearly perfect. Verken skapades exklusivt för 
GöteborgsOperans Danskompani. I båda verken ingick 
livemusik som skapats parallellt med koreografin. 

I Mongrel medverkade Chris Lancaster (cello) och 
Yamila Ríos (elektronisk ljuddesign, cello och sång) 
samt Maths Tärneberg som förutom traditionellt slag-
verk spelade på bland annat ett stort isblock på scen.

I soft cell medverkade både kompositören Almut 
Lustig och sångerskan och skådespelerskan Crista 
Alfaite. Även dansarna sjöng i detta allkonstverk. 

The almost nearly perfect ingick i GIBCA Extended, 
en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal.
Världspremiär 17 oktober. 12 föreställningar till och 
med 2 december
”… allt roterar i flöden som de fyller med magisk en-
ergi.” Göteborgs-Posten
”… lika gränslöst flytande och fragmentariskt som 
samtiden.” ”… ett kollektivets verk med absolut gehör.” 
Borås tidning
”Dansarna är suveräna” Svenska Dagbladet
”Ett högenergiskt scenkollage” Dagens Nyheter
”Dansarna sjunger som gudar!” Dagens Nyheter

Eldfågeln, foto Mats Bäcker
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Mer dansNoetic+

Noetic+ bestod av tre utvalda dansfavoriter och hyl-
lade verk – Interfacial scale (2013), Your passion is 
pure joy to me (2009) och Noetic (2014) – i ett nytt 
sammanhang. Alla skapades exklusivt för Göteborgs-
Operans Danskompani.

Bakom Interfacial scale stod Hiroaki Umeda. 
Verket inspirerades av tyst kunskap och svärmbe-
teende. Den filmiska musiken är komponerad för 
GöteborgsOperans Orkester av Yoshihiro Hanno. 

I Your passion is pure joy to me har koregrafen Stijn 
Celis skapat till musik av bland andra Nick Cave och 
Pierre Boulez, om hur man återskapar en tro på livet 
trots svåra upplevelser och finner tröst i konsten.

Noetic av koreografen Sidi Larbi Cherkaoui, har fått 
sitt namn från grekiskans Noetikos som betyder inre 
visdom. Med inspiration från forskning runt medvetan-
det och mönster som upprepas i både teknologiska 
och naturliga system samt i scenografi av sir Antony 
Gormley har detta verk blivit en av danskompaniets ab-
solut största succéer internationellt. 
Nypremiär 11 december. 7 föreställningar till och med 
27 januari 2016.
”En helkväll där dansarna verkligen får visa vad de är 
allra bäst på.” Göteborgs-Posten
”… en oförglömlig upplevelse” Kulturnytt
”Dansarnas samspel är fantastiskt” Expressen

NUdans extended. NUdans är ett säsongsbaserat 
danskompani som 2015 bestod av 13 studenter från 
tre av Sveriges yrkesdansarutbildningar samt en gäst-
dansare ur GöteborgsOperans Danskompani. Under 
fyra veckor följde de danskompaniet och arbetade 
med en uppsättning som skapades exklusivt för dem 
av våra dansare. Koreografer var Astrid Boons, Jim De 
Block, Jérôme Delbey och Simone Deriu. 
Premiär 6 februari. 4 föreställningar spelades till och 
med 8 februari. Premiär 6 februari. 4 föreställningar till 
och med 8 februari.

37°/Suburbia 2015 är sju installationer som utforskar 
vårt undermedvetna. Längs en guidad tur i operahu-
sets undre värld fick publiken uppleva nya och intrikata 
dansinstallationer. Föreställningen avslutades med en 
matupplevelse av mästerkocken Douglas Spiik som 
tog publiken på en resa i våra känslor genom smak 
och konsistens. 
Premiär 24 april. 3 föreställningar till och med 16 maj.

Danskompaniet på turné GöteborgsOperans Dans-
kompani är hett efterfrågat på den internationella 
turnéscenen. 2015 besöktes fem europeiska städer 
med 14 föreställningar. Programmen/verken som spe-
lades var framför allt Spirit, men även Wasteland var 
efterfrågad.

Göteborgs kulturkalas 14 augusti GöteborgsOperans 
Danskompani öppnade sin säsong på Götaplatsen 
med ett större utdrag ur verket Noetic. 

Mongrel. The almost nearly perfect, foto Mats Bäcker



GöteborgsOperan Årsredovisning 201514

go skapa

GÖTEBORGSOPERAN SKAPA
GO Skapa producerar ett växande program av olika 
kreativa projekt med deltagande som grund, samt 
scenkonst med, för och av ett brett spektrum av männ-
iskor. Det vi gör kännetecknas ofta av möjligheter att 
delta aktivt och skapa tillsammans med artister, bland 
annat från GöteborgsOperan. 

En stor del av verksamheten riktar sig till barn och 
unga, men inte allt. Efter inledningsåret 2014 fortsat-
te vi 2015 med ett ambitiöst program för alla åldrar, 
nybörjare och scenkonstälskare, etablerade svenskar 

och nyanlända, personer med olika förmågor och förut-
sättningar. Alla projekt är del av ett långsiktigt utveck-
lingsarbete av både scenkonst och publik.

Under 2015 blev Skapa/dans (tidigare Unga/dans) 
en del av GO Skapa. Syftet är att stärka Skapas verk-
samhet och att möjliggöra nya samarbetsformer med 
våra olika konstnärliga uttryck. Under året har GO 
Skapa deltagit i konferenser och workshops både na-
tionellt och internationellt, bland annat i Malmö, Lund, 
Lissabon, Madrid och Bukarest.

Sagofoajén
Sagofoajén är GöteborgsOperans uppsättningar för 
den yngsta publiken. 2015 presenterade vi tre olika 
uppsättningar – en repris av Den lilla sjöjungfrun samt 
två nya som passade allra bäst för tre- och fyra-åringar. 
Leka två var en ny leksaga där Mia Ringblom Hjertner 
stod för idé, text och regi. Skapa/dans gjorde även en 
ny danssaga med ord, Min låtsasvän, med text av Mia 
Ringblom Hjertner och Monica Milocco, som också 
stod för koreografin. Tonsättare till både Leka två och 
Min låtsasvän är Per Larsson.

Leka två och Min låtsasvän gavs även på Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus. Min låtsasvän pre-
senterades dessutom på Sjöfartsmuseet som en del 
av Vetenskapsfestivalen. 

Internationella kören, foto Tilo Stengel Sagofoajén, foto Tilo Stengel
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Samarbete med Svenska Röda Korset 
Samarbetet med Svenska Röda Korset fortsatte un-
der året och vi utvecklade ett nytt projekt med fokus 
på sång och den rika blandning av kulturer som finns 
i Göteborg. Genom workshops i olika stadsdelar 
samlade vi in sånger från världens alla hörn. Vi valde 
ut ett antal och beställde körarrangemang, som blev 
repertoaren för en splitterny kör: GöteborgsOperans 
och Svenska Röda Korsets internationella kör, med 
Ida Rosén Hamrå som körledare. Kören bestod av 12 
sångare från GöteborgsOperan och 43 personer med 
olika nationaliteter, åldrar och tidigare erfarenheter 
inom körsång. Kören träffades en gång i veckan under 
en 10-veckors repetitionsperiod. 

Kören gav två utsålda konserter på Lilla scenen i 
slutet av maj med titeln I natt jag drömde. Per Larsson 
var kapellmästare och David Lundqvist var konferen-
cier. Sånger sjöngs på arabiska, assyriska, make-
donska, polska och svenska. Konserten inkluderade 
också en urpremiär. Det var en ny sångcykel baserad 
på Göteborgs-Postens kampanj Lyft Göteborg. På 
Kulturkalaset i augusti framförde kören en libanesisk låt 
på arabiska på Stora scenen med GöteborgsOperans 
Orkester. 

I september medverkade kören när Svenska Röda 
Korsets nya behandlingscentrum för krigsskadade och 
torterade invigdes i Göteborg. Årets sista framträ-
dande var ett gästspel inför en föreställning av Kristina 
från Duvemåla på Cirkus i Stockholm – med Benny 
Andersson och Lars Rudolfsson som ackompanjatörer 
i en av låtarna! 

I november-december genomförde vi en konstnär-
lig workshop utifrån teman i årets musikal Crazy for 
you. Utgångspunkten var sången Det kan ingen ta 

ifrån mig. Av de 30 deltagarna var de flesta asylsö-
kande eller relativt nyanlända i Sverige. Vi skapade nya 
texter, scener, sånger och koreografi utifrån musika-
len och deltagarnas egna berättelser. Projektet leddes 
konstnärligt av den brittiske tonsättaren Nigel Osborne 
och Tina Glenvik, som även undervisar på Högskolan 
för scen & musik. Arbetet gav genklang långt utanför 
Sverige och Göteborg. Nigel Osborne tog med en 
av sångerna, Imagine the world, till ett flyktingläger i 
Libanon där den framfördes på en nyårskonsert med 
och för barn och unga. Konserten filmades av BBC 
och sändes i mitten av januari 2016.

Samarbete Share Music Sweden
Share Music Sweden är en kulturorganisation som 
arrangerar föreställningar och kurser. Grunden till vårt 
samarbete, som startade 2014, är att människor har 
olika sätt att uttrycka sig och att konstnärliga olikheter 
är värdefulla. I april, juni och oktober höll vi gemensam-
ma kurser. I april låg fokus på komposition och scenisk 
tolkning av dikter. I juni utforskade vi färger genom mu-
sik, ord och ljud, text och rörelser och i oktober hölls 
en endagskurs i Skövde. Kursledare var bland andra 
Fraser Trainer, Mia Ringblom Hjertner, Paul Bothén 
och Stephen Langridge. 

Under året har vi också skapat ett underlag till vår 
ambition om att gemensamt beställa och ta fram en ny 
opera med premiär i april 2017. Ett ”call” för tonsättare 
väckte stort intresse: Vi fick in 155 ansökningar från 
tonsättare i 34 länder. Vi har tagit fram planer och valt 
ut det konstnärliga teamet för verket, som kommer att 
skapas 2016 genom ett fortsatt samarbete. Share Music Sweden. Foto Tilo Stengel
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”Angered United” – ungdomsprojekt 
2015 utvecklade vi vårt ungdomsprojekt i samband 
med Kulturkalaset, med betoning på delaktighet och 
eget skapande. Intresset var stort och ansökningarna 
var mångdubbelt fler än till ett liknande projekt som-
maren 2014. Projektet slog också igenom regionalt: 
Ungdomarna som deltog i projektet kom från 11 olika 
kommuner. Operan stod för resekostnader för att 
det inte skulle bli ett hinder för ungdomar att delta i 
projektet. 

Utgångspunkten för projektet var Thomas 
Reckmanns dokumentärfilm Angered United. Filmen 
handlar om tjejer, fotboll och om att bli vuxen. 25 ung-
domar jobbade med tonsättaren John Barber, regis-
sören Victoria Brattström och skådespelaren Rasmus 
Lindgren under fyra intensiva dagar. Gruppen skapade 
egna texter, scener och sånger utifrån filmens handling 
och teman, samt egna erfarenheter och berättelser. 
Projektet avslutade med en uppvisning för släkt, vän-
ner och inbjudna gäster på Stora scenen. Det var tro-
ligen första gången som en musikalisk fotbollsmatch 
spelades på Stora scenen! 

Projektet var både självständigt och en betydel-
sefull del av utvecklingsarbetet inför våra planer på 
att beställa och sätta upp en opera på Stora scenen 
med ett stort antal unga deltagare sida vid sida med 
GöteborgsOperans artister. 

Folkbildning och kultur i samverkan 
Folkbildning och kultur i samverkan är ett regionalt 
initiativ som satsar på utvecklat samarbete mellan sex 
kulturinstitutioner och åtta folkhögskolor i regionen. 
Inom projektets ramar genomförde Göteborgs Operan 
ett mångfacetterat program, inklusive workshops, träf-
far och samtal med olika yrkesgrupper, repetitions-
besök och studiebesök. Här fanns kopplingar både till 

repertoaren, bland annat A flowering tree och Askungen, 
och miljöarbetet, särskilt biodlingen. Vi testade nya tillvä-
gagångssätt, bland annat en helgaktivitet som mötesplats 
för dansintresserade deltagare från olika folkhögskolor. 

Ett annat exempel på en ny inriktning var pro-
jektet 100 % människa under ledning av Monica 
Milocco. Det var ett community dans-projekt där 
nio kvinnor arbetade fram material utifrån mångfald 
och egna berättelser. Resultatet presenterades på 
Kulturnatta i januari 2016. Skapa/dans samarbetade 
dessutom med Göteborgs folkhögskola inom deras 
fritidsledarutbildning.

Barnkör och Diskantkör
GöteborgsOperans Barnkör och Diskantkör hade 
återigen ett mycket aktivt år, under ledning av Ida Ro-
sén Hamrå. I februari sattes verket Brundibár upp. Det 
ingick i GöteborgsOperans Orkesterkonsert med titeln 
Att leva, dö och överleva. En helg i april åkte hela Dis-
kantkören till en kursgård i Ljungskile för att öva inför 
vårens konsert samt stärka den sociala gemenskapen 
i kören. 

Vårens stora avslutningskonsert med båda kö-
rerna gavs i maj i Kronhuset. Titeln på konserten Låt 
männis kan kommer från en dikt av Jacob Branting 
som tonsatts av Gunnar Eriksson, Bo Ejeby och 
Stefan Forssén.

I maj hölls en workshop på Sandeklevsskolan i Berg-
sjön för elever i åk 7. Kort därefter gav vi ännu en work-
shop under European Opera Days på Lilla Scenen, 
öppen för alla ungdomar i åk 7 och 8. Efter worksho-
pen fick ungdomarna höra lite om arbetet med Dis-
kantkören och det var flera av dem som sökte till kören 
senare och kom in. Vi hade auditions till körerna under 
fyra intensiva dagar i juni. Nästan 200 barn och ungdo-
mar anmälde sig, vilket är rekord. 

Diskantkören medverkade i höstens orkesterkonsert 
genom att tillsammans med damkören sjunga Gustav 
Holsts Planeterna.  Ett ganska utmanande första pro-
jekt för den nya Diskantkören. 

Barnkörens första uppträdande för höstterminen 
ägde rum i Sjumilahallen i Biskopsgården. Där an-
ordnades ”Barnens lördag” med tema sagofigurer. 
Barnkören sjöng låtar ur Astrid Lindgrens sagor och 
hade dagen till ära klätt ut sig till de olika karaktärer vi 
sjöng om. Under hösten har körerna förberett sig för 
Shakespearejubiléet 2016.

Terminen och året avslutades med Jultrad-i-trion 
där Barnkören medverkade som vanligt på Stora 
scenen. Nytt för i år var att Diskantkören är med och 
sjunger för publiken i foajén, delvis tillsammans med 
operakören. 

Foto Tilo Stengel
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Dansmakarna 
Dansmakarna är ett projekt för förskole- och lågstadie-
lärare där de får verktyg att arbeta med dans och rö-
relse utifrån barnen de har i skolan. Projektet startade 
i augusti 2015 för att avslutas på Dansens dag den 
29 april 2016 då klasserna kommer till Göteborgs-
Operans lilla scen och visar upp sina koreografier. 
Detta är ett återkommande projekt där lärarna som 
medverkat kommit från flera olika skolor runt om i 
Göteborg.

Samarbete med Sjöfartsmuseet 
Våren 2015 hade Skapa/Dans ett samarbete med 
Sjöfartsmuseet som resulterade i en dansföreställning 
för barn från fem år med dans, teater och musik. Temat 
för föreställningen var havets mysterier. I samband 
med föreställningen gavs även en dansworkshop. 
Eleverna fick vara med i sagan och både känna och 
röra sig utifrån vad sagan handlar om. 

Narcissus i samarbete med Die Bühne 
Narcissus var ett projekt med unga musikteater- och 
dansstudenter samt seniorer. Totalt sett var deltagarna 
mellan 20 och 77 år gamla. Skapa/Dans arbetade till-
sammans med regissören Birte Niederhausen från Die 
Bühne kring temat narcissism vilket resulterade i både 
redovisningar av projektet samt en föreläsning i slutet 
av oktober och början av november. 

Deltagarprojektet Eldfågeln 
Eldfågeln är det första stora deltagarprojekt som 
Göte borgsOperan gjort på Stora scenen. (Läs mer un-
der Dans, sidan 12.)

Fler grupper 
Under 2015 medverkade Skapa/Dans med work-
shops och dansframträdande i Vänersborg som en 
del av Tricky business. Tricky business var två dagar 
med satsning på dansutveckling och tema tillgänglig-
het. Skapa/dans medverkade dessutom vid två tillfäl-
len i Staden är din, ett projekt som siktar på att öppna 
upp Göteborg för ungdomar och minska segrega-
tion. Vi samarbetade även med grupper från Mölndal 
och Angered kulturskolor, med guidade visningar och 
repetitionsbesök. 

Röda Korset workshop. Foto Tilo Stengel

Foto Tilo Stengel
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VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

 Antal föreställningar  Antal besökare  Beläggn/förest.
 2015  2014  2015  2014  2015  2014

Stora scenen 202 186 199 018 172 990 985 930
Lilla Scenen 35 61 2 091 6 417 60 105
Skövdescenen 12 31 2 767 5 642 231 1825
Konserter och övrigt 33 60 22 064 16 815 669 280
Turnéer 25 31 4 711 4 120 188 133
Dansturnéer     14     12     9 949     6 782   711    56
Summa 321 381 240 600 212 766 750 558

Totalt antal besökare 2015 2014       2013

Besökare scener och spelplatser  240 600 212 766 234 190
Besökare övriga aktiviteter     28 487    33 899   26 528
Summa 269 087 246 519 260 718

GöteborgsOperan Öppet hus. Foto Tilo Stengel
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Stora scenen Antal Totalt antal Besökare/ Beläggning
 föreställningar besökare föreställning 
Opera 
Hans och Greta 7 6 679 954 75 %
A flowering tree 10 8 793 879 69 %
Riddar Blåskägg/Erwartung 8 5 924 741 66 %
Askungen  7 7 071 1 010 79 %
Notorious 12 10 226 852 67 %
Fallet Makropulos       7    3 891      556     44 % 
 51 42 584 835 67 % 
Dans    
Shadowland/Neverland 11 5 713 519 57 %
Eldfågeln 3 3 753 1 251 100 %
The almost nearly perfect 12 4 847 404 40 %
Noetic+      3    1 159      386     41 %
 29 15 472 534 50 %
Musikal    
Kristina från Duvemåla 65 87 019 1 339 98 %
Crazy for you    42   38 323      912     72 %
Jultrad-i-trion      6    7 020   1 170     86 %
 113 132 362 1 171 88 %
Konserter och övrigt
Frozen Planet 2 1 740 870 83 %
Dö, leva, överleva  1 814 814 64 %
Psycho in concert 1 929 929 99 %
Orkesterkonsert 2 1 926 963 86 % 
Konsert Kulturkalas 1 1 276 1 276 100 % 
Trettondagskonsert 1 980 980 91 %
Festkväll     1      935      935    100 %
 9 8 600 956 88 %

Totalt Stora scenen   202 199 018 985 79 %

Askungen, foto Mats Bäcker
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lilla scenen | skövdescenen

Lilla scenen  Antal Totalt antal Besökare/ Beläggning
 förest besökare förest 

Nudans 4 460 115 96 % 
Suburbia 2 3 82 27 91 %
Northern (de) Lights 2 7 545  78 63 % 
GO Skapa 6 410 68 89 % 
Sagofoajé   15    594   40   100 % 
Summa 35 2 091 60 84 %

Skövdescenen 

Julstämning * 2 1 006 503 100 % 
Lördagskonserter Skövde 5 411 82 69 %
Gershwinkonsert 1 526 526 100 %
Rigoletto 3 524 175 87 %
Publika framträdanden       1    300    300   100 % 
Summa 12 2 767 231 91 % 

* avser föreställning och övriga aktiviteter

Antal 
förest

Totalt antal 
besökare

Besökare/
förest

Beläggning/
förest

The big noice. Shadowland/ Neverland, foto Mats Bäcker
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Konserter/ övriga aktiviteter
 Antal aktiviteter  Totalt antal besökare  Besökare/föreställn.

Foajékonserter 6 1 115 186
Orkesterkonsert Vara  1 200 200
Kulturkalaset 2 14 500 7 250
Genrep 12 4 487 374
Säsongspresentation 2 950 475
Publika framträdanden  6 691 115 
Danskurs    4      121      30
Summa 33 22 064 669

Turnéer  Antal föreställn.   Totalt antal besökare          Besökare/föreställn.

Rigoletto 12 2 243 187
Rigoletto övrigt    7    1 091    156
Gershwinkonsert      6   1 377    230
Summa 25 4 711 188

Internationella dansturnéer

Antwerpen 5 4 015 803
Bonn 2 1 750 875
Dresden 2 840 420
Weimar    2    1 186    593
Wolfsburg     3     2 158     719
Summa 14 9 949 711

Antal besökare övr. aktiviteter   2015 2014

Introduktioner och samtal  5 895 12 009
Guidningar  7 548 9 477
Skapa verksamhet  3 638 1 893
Barn- och diskantkör repetitioner 2 855 2 844
Övrigt (lunchmusik mm)      8 551 7 676
Summa    28 487 33 899

Askungen, foto Mats Bäcker
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I kulisserna 

 
Medarbetarna gör GöteborgsOperan till en kreativ och 
mångkulturell arbetsplats. Vi värnar en god arbets-
miljö, kontinuerlig fortbildning och möjligheter till aktiv 
friskvård. Vi är nästan lika många kvinnor som män och 
representerar ett stort antal nationaliteter. Medarbetar-
nas professionella förhållningssätt, stora engagemang 
och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans 
framgång och kvalitet. 
Under 2015 har vi bland annat arbetat med 
• att se till att arbetsmiljön alltid är god och säker, 

både fysiskt och psykosocialt. 
• Vi har genomfört workshops i ämnet psykosocial 

arbetsmiljö i projekt. Vi prioriterar riskanalyser, 
risk ronder, brandövningar och uppföljning har 

• skett som planerat. Flera utbildningstillfällen för 
skyddsombud och chefer har erbjudits under året. 

• interna friskvårdsaktiviteter som qigong, kickbox-
ning och yoga som erbjuds varje vecka.

• att utbilda chefer i lönesättning kopplad till verk-
samhetsutveckling. De fackliga representanterna 
får samma utbildning.

Organisationen bakom
Bakom allt som publiken ser finns en professionell 
organisation med en mängd olika kompetenser – allt 
från ljussättning och perukmakeri till datasystem och 
marknadsföring.

Här finns kostym- och maskavdelning, verkstads-
avdelning, scen- och ljusavdelning, avdelningar för 
inspicient och ljud samt bild. De övriga tekniska avdel-
ningarna svarar för husets avancerade scenteknik och 
hanterar även inomhusklimat, transporter, brandskydd, 
lokalvård och el med mera.

Projektavdelningen leder och administrerar produk-
tionerna, medan information, försäljning och mark-
nadsföring är länken mellan GöteborgsOperan och 
allmänheten. Här finns förstås även avdelningar för 
ekonomi, HR, IS/IT samt affärsutveckling. Vissa medar-
betare arbetar även med den regionala verksamheten 
på Skövdescenen.

För att säkra kvaliteten och effektiviteten ses organi-
sationen över kontinuerligt. 2015 innebar smärre juste-
ringar och att viss timanställd personal, hos värdar och 
inom scenteknik, erbjöds tillsvidareanställningar. Detta 
för att säkra kompetens och tydliggöra vikten av konti-
nuitet. 2015 har också dominerats av ett antal viktiga 
chefsrekryteringar.

Personalvolym
Under 2015 hade GöteborgsOperan knappt 540 
medarbetare räknat på årsbasis. Det är nästan 17 fler 
än 2014. Antalet anställda kan variera mellan olika år 
beroende på vilka produktioner som sätts upp. Öknin-
gen mellan 2014 och 2015 berodde på just detta, då 
vi under året genomförde två stora musikalproduktio-
ner med många medverkande; Kristina från Duve-
måla och Crazy for you. Dessa krävde även mycket 
resurser hos tillverkande avdelningar som kostym och 
verkstäder.

Nytt pensions- och omställningsavtal
En av de stora frågorna även under 2015 var det nya 
pensions- och omställningsavtalet. Avtalet skrevs på 
den 20 april och kommer att innebära stora föränd-
ringar för framför allt den konstnärliga personalen som 
i det gamla systemet har haft möjlighet till tidig pen-
sionsavgång. Nu har alla samma pensionsålder och 
kravet på verksamheten att arbeta långsiktigt med kva-
litetsstärkande åtgärder ökar. Avtalet har skapat oviss-
het och oro och vi har genomfört flera aktiviteter för att 
ge kunskap om de nya förutsättningarna. Informations-
insatserna kommer att fortsätta under 2016.

Jämställdhet och mångfald
Arbetet för jämställdhet innebär att bryta traditionella 
könsrollsmönster, att ge kvinnor och män lika möjlig-
heter och rättigheter i arbetslivet och privatlivet. Med 
mångfald menar vi allas lika möjligheter och rättigheter 
oavsett etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, religion 
eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöver-
skridande identitet eller uttryck och ålder.

Inga medarbetare, samarbetspartner eller besökare 
Repetition, A flowering tree. Foto Tilo Stengel

MEDARBETARE
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får utsättas för trakasserier eller annan kränkande sär-
behandling. Alla som anställs av GöteborgsOperan 
ska få information om vad diskriminering och trakasse-
rier innebär samt ta ansvar för och se till att diskrimi-
nering och trakasserier inte förkommer i något led av 
GöteborgsOperans verksamhet. 

GöteborgsOperan har både en Jämställdhetsplan 
2015-2017 och en Mångfaldsplan för samma pe-
riod. Dessa implementerades under våren genom 
workshops med värdegrundsövningar på flertalet 
avdelningar. Värdegrundsövningarna hade dels ett ge-
nusperspektiv, dels ett mångfaldsperspektiv och utma-
nade medvetna och omedvetna fördomar.

JÄMÅ-gruppen (Jämställdhets- och mångfaldsgrup-
pen) bjöd under året in en tidigare operasolist som 
bland annat föreläser inom scenkonsten på temana 
gestalta kön och operasexism. Gruppen fick ta del av 
olika sätt att reflektera över hur kvinnor respektive män 
gestaltas i de olika uppsättningarna.

Internkommunikation
Alla anställda ska kunna vara delaktiga i det som hän-
der, få kunskap om arbetsplatsen samt delta i infor-
mationsflödet och i kommunikationen inom företaget. 
Därför har vi under 2015 lagt ner ett stort arbete på att 
utveckla våra interna informationskanaler.

GöteborgsOperans intraportal
Intraportalen med företags- och avdelningsnyhe-
ter, dokumenthantering, händelser samt kalendarium 
utvecklas och används löpande. Medarbetarna kan 
komma åt intraportalen både från dator, mobiltelefon 
och läsplatta.

Avdelningssidorna. Arbetet med att samla och struk-
turera information på de olika avdelningssidorna fort-
sätter med en utveckling av hanteringen och att dela 
information och kunskap via våra dokument.

 
Dokumenthantering är en del i intraportalen 
som går stegvis framåt. Flertalet som är involve-
rade i dokumenthanteringen har fått utbildning 
i SharePoint (plattform för intraportalen och 
dokumenthanteringen). 

Faktabanken innehåller kortfattad fakta om Göte-
borgsOperan i olika delar som styrelse, uppdrag, 
ekonomi, yrkesgrupper, produktionsprocessen i 
valda delar, med mera. Syftet är att alla anställda 
ska kunna hitta lättillgänglig och verifierad informa-
tion att utgå från vid till exempel en presentation av 
GöteborgsOperan.

Pressrum. I stället för pressklipp och recensioner via 
papperskopior på anslagstavlor finns nu ett digitalt 
pressrum. Det består av tre enheter: Nyheter/press-
klipp, Recensioner samt Arkiv. Detta lanserades vid 
säsongsstarten hösten 2015 och har slagit väl ut. 
I nyheter läggs pressklipp från de trettio senaste 
dagarna, recensioner är samlade efter produktion i 
en lättnavigerad struktur och i arkivet finns allt där 
Göteborgs Operan omnämns, sorterat månadsvis. 
Allting är sökbart inom respektive enhet och tillgäng-
ligt för alla anställda. Två skärmar finns utplacerade 
i huset för detta ändamål. Åtkomst finns även via 
intraportalen.

E-post för anställda 
Sedan 2015 har alla medarbetare med mer än sex måna-
ders anställningstid en e-postadress. Adressen är enhet-
lig och uppbyggd på samma sätt för samtliga användare.

Scendraget 
Personaltidningen Scendraget utkommer vid fem tillfäl-
len varje spelår. Här ges information av övergripande, 
långsiktig karaktär samt intervjuer med anställda och 
artiklar som bland annat beskriver olika processer 
i verksamheten. Nya anställda med längre kontrakt 
presen teras också.
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Antal anställda per 2015-11-30  
 Konstnärlig Teknik Kök/Städ Administration Samtliga 
   
tv-anst. heltid kvinnor 75 62 15 57 209
tv-anst. heltid män 101 82 16 22 221
tv-anst. deltid kvinnor   7 2 5 14
tv-anst. deltid män 1 2 1 1 5
vt-anst. heltid kvinnor 28 4 2 1 35
vt-anst. heltid män 26 4 1   31
vt-anst. deltid kvinnor 2 1   2 5
vt-anst. deltid män       2         1        2       5
Totalt  235 162 38 90 525
           
Timavlönade kvinnor 18 18 30 37 103
Timavlönade män      17       8      15      18      58
Summa  270 188 83 145 686

 

Medelålder Konstnärlig Teknik Kök och städ Administration Totalt

Medelålder, kvinnor 43 46 40 49 45
Medelålder, män      45      49      39      51      46
Totalt 44 48 39 49 46

Sjukfrånvaro i % av ord. arb.tid 2015 2014 2013 2012 2011

Kvinnor  2,16 3,20 1,94 1,73 1,78
Män     1,20    1,70    1,23    1,41    1,52
Totalt  3,36 2,40 3,17 3,14 3,30
 

Nyckeltal medarbetare 2015

tv = tillsvidare, vt = visstid
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miljö och hållbarhet

På GöteborgsOperan arbetar vi strategiskt med hållbar-
hetsfrågor och har flera viktiga roller att spela i samhället: 
som inköpare av varor och tjänster, en stor arbetsplats, 
en mötesplats för allmänheten och även som en inter-
nationell kulturaktör. Vi har valt att arbeta systematiskt 
med miljön genom ett certifierat miljöledningssystem och 
vårt miljöarbete har registrerats enligt den Europeiska 
förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. 
EMAS baseras på ISO 14001 men ställer högre krav på 
granskningen av miljöarbetet. En tredjepartsgranskning 
hjälper oss att tydligt se vad vi kan förbättra och utveckla.

Hos oss börjar oftast förändringarna som initiativ 
och idéer hos operahusets medarbetare. På det sättet 
kom exempelvis biodlingen till på operahusets tak. Det 
har även varit avgörande för att få solcellerna på plats, 
vilket skedde hösten 2014. 

Västra Götalandsregionens   
miljöstipendium 2015
Vi har fått äran att för andra gången (första gången var 
2005) tilldelas Västra Götalandsregionens miljösti-
pendium för vårt ”långsiktiga, publika och strategiska 
miljöarbete med både bredd och djup”. Det som lyftes 
fram den här gången var vårt arbete med hållbara texti-
lier, biodlingen och solcellsprojektet. 

Tack vare miljöstipendiet kunde invigningsceremonin 
för Framtidsveckan återigen äga rum i vår foajé, där vi 
också kunde presentera vårt arbete. Framtidsveckan 
ägde rum i oktober, för att synliggöra det lokala om-
ställningsarbetet för ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart Göteborg.

Egen el
Tack vare alla energieffektiviseringar minskar vårt en-
ergibehov stadigt varje år. Solcellerna på taket täcker 

idag nästan 700 m2, motsvarande nästan tre tennis-
planer. Under första året har de alstrat 97 604 kWh 
solel – ungefär lika mycket som fyra villors årliga 
energiförbrukning. 

Operahuset har både el och fjärrvärme märkt med 
Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”. 
Vi köper också lokal fjärrkyla. Våra nya hissar drar en-
dast en tredjedel energi jämfört med de gamla, delvis 
för att de också alstrar energi när de åker neråt. 

Vi byter systematiskt till energisnålare teknik, inte 
minst på belysningssidan. Våra scener kräver mycket 
ljus och vi använder mer och mer LED-teknik i våra 
scenproduktioner. De energibesparande åtgärderna 
och produktionen av solel leder till att vi kan ha inten-
sivare aktivitet i huset utan att samtidigt öka energi-
förbrukningen. Det som drar mest energi i den stora 
byggnaden är ventilationssystemet.

Mindre miljöpåverkan
GöteborgsOperan använder livscykelperspektivet i alla 
produktioner där tillvaratagande, återanvändning och 
återvinning är nyckeln. Den totala avfallsmängden har 
minskat och samtidigt har vi ökat vårt bidrag till den 
cirkulära samhällsekonomin. Av den totala mängden 
avfall går 62 procent till materialåtervinning. Genom 
utsortering av biologiskt avfall bidrar vi till produktion 
av biogas, som vi också själva använder som fordons-
bränsle vid transporter. Vi har under 2015 lyckats 
minska vår klimatpåverkan från transporter och tjänste-
resor inklusive flyg med nästan en tredjedel vilket mot-
svarar 33 ton koldioxid eller ett drygt ton nötkött.  

GöteborgsOperans restaurang
Vår miljöcertifierade och Svanenmärkta restaurang gör 
oss till ett av världens mest moderna och miljömed-

vetna operahus. I februari 2015 klarade Göteborgs-
Operans restaurang omlicensiering enligt Svanens 
skärpta kriterier och vi är nu inne på vårt femte år som 
miljömärkt restaurang. 

Under året utgjorde ekologiska och MSC-märkta 
livsmedel drygt 45 procent av de totala inköpen. Som 
ytterligare ett bidrag till minskad klimatpåverkan utöka-
des personalrestaurangens ”köttfria dag” till att omfat-
ta även den externa lunchrestaurangen. För att minska 
miljöbelastningen ännu mer har fokus dessutom legat 
på att mäta matsvinn, ett arbete som kommer att fort-
sätta under 2016.

Andra åtgärder för miljön
Digitalisering av exempelvis biljettförsäljningen minskar 
publikens resor vilket ger positiva effekter för miljön. 
Tidsanpassning av föreställningarna ökar möjlighe-
ten att kunna välja kollektiva färdmedel till och från 
våra evenemang. På vår hemsida har vi lyft fram dessa 
möjligheter.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Foto Jonny Lindh
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ur Chess, foto Malin Arnesson

EN BRED PUBLIK
Digital kommunikation
Vi fortsätter satsningen på att göra vår hemsida, opera.
se, än mer användarvänlig. Numera är den res ponsiv, 
vilket innebär att den är lika tillgänglig oavsett om man 
använder dator, mobiltelefon eller läsplatta. I statis-
tiken ser vi en ökad trafik till hemsidan via mobil och 
läsplatta. För att ytterligare förbättra tillgängligheten 
talsätter vi hemsidan vilket innebär att man enkelt kan 
få hemsidan uppläst. 

De sociala medierna spelar en allt större roll i ar-
betet med att stärka vår kommunikation. Den som är 
nyfiken på vad som händer på och bakom scenen kan 
följa GöteborgsOperan på Facebook, Instagram och 
Twitter. Vi samarbetar även med bloggare och har två 
You tube-kanaler, en för Opera/drama och en för Dans. 

Vi kommunicerar också genom ständigt aktuella ny-
hetsbrev och kundtidningen GO Nyheter.

Kulturtantspodden – opera.se/podd   
I april 2015 startade vi Kulturtantspodden – en serie 
program där programledaren Klara Zimmergren träf-
fade män och kvinnor, unga och äldre och tillsammans 
såg en föreställning.  Gästerna hade olika bakgrund 
och förhållanden till kultur, men det gemensamt att 
de på något sätt kunde identifiera sig med begreppet 
kulturtant. 

I den första podcasten medverkade systrarna 
Suzanne Osten och Pia Dafne Baeckström som till-
sammans med Klara Zimmergren såg A flowering tree. 
I det andra avsnittet såg friidrottstränaren Yannik 

Tregaro dansföreställningen Shadowland/Neverland 
och diskuterade bland annat likheter mellan dans och 
idrott. Det tredje anknöt till Notorious och Klara Zim-
mergren hade sällskap av filmrecensenten Emma 
Gray Munthe. I årets sista podcast var sångerskan 
Lisa Nilsson gäst och såg musikalen Crazy for you.

Genom den digitala satsningen vill vi bjuda in pu-
bliken att komma närmare verksamheten och bakom 
kulisserna.

Samtal och introduktioner
Inför våra opera- och dansproduktioner samt inför nya 
musikaluppsättningar bjuder vi in till samtal där pro-
duktionsteam, ensemblemedlemmar och externa sak-
kunniga deltar. Inför varje opera- och dansföreställning 
har publiken dessutom möjlighet till en halvtimmes 
introduktion av det aktuella verket. Introduktionerna 
är gratis och mycket uppskattade av både vana och 
ovana besökare. Dessa samtal spelas in och finns 
tillgängliga på opera.se/podd samt på soundcloud/
goteborgsoperan.

Praktikplatser och uppsatser
I strävan att låta människor komma närmare vår verk-
samhet fick många elever från grundskolor och gym-
nasier möjlighet att göra kortare praktikperioder inom 
GöteborgsOperans olika avdelningar. Studenter från 
högskolor och universitet auskulterade på operan för 
att därefter skriva rapporter och uppsatser. 

Löpande publikundersökningar
Vi arbetar med flera typer av undersökningar på årlig 
basis. I samband med varje uppsättning görs löpande 
foajéundersökningar för att hålla oss uppdaterade på A flowering tree, foto Mats Bäcker
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besökarnas inställning, åsikter och önskemål. Andra 
publikuppföljningar som kan nämnas är SOM-Institu-
tets Scenkonst i Västsverige, enkäten om besökarnas 
uppfattning om vår hemsida opera.se samt en under-
sökning av tillgängligheten som görs vartannat år.

En opera för alla
GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med att 
öka tillgängligheten och anpassa lokaler och verk-
samhet så att vi kan välkomna besökare med 
funktionsnedsättning.

Under året har vi utökat antalet hörslingor till utlå-
ning, anpassat antalet syntolkade föreställningar efter 
behov och genomfört två teckenspråkstolkade före-
ställningar på Stora scenen. Hemsidan har uppdate-
rats för att möta kraven på tillgänglighet med bland 
annat talsättning samt synopsis (handling) för operor 
på lätt svenska. Säsongsprogram, musikalprogram 
samt informationsfoldern Det här är GöteborgsOperan 
finns alltid som talbok.

Tillgänglighetsdatabasen uppdateras löpande med 

information och bilder för att underlätta planeringen 
inför besök. Vi utbildar kontinuerligt frontpersonal i be-
mötande med hjälp av externa utbildare.

Tillgängligheten till våra föreställningar kan även 
ökas genom livesändningar och streaming. Det kan 
också väcka intresse för vårt utbud hos en bredare 
målgrupp. En lördag i maj visades operan Hans och 
Greta kostnadsfritt på opera.se. Det var första gången 
som GöteborgsOperan visade en hel föreställning på 
nätet.

OperaShopen 
OperaShopen har öppet dagtid och under föreställ-
ningspauserna. Sortimentet har en tydlig koppling till 
verksamheten och uppsättningarna. Här erbjuds ett 

stort utbud av olika titlar inom opera, balett/dans, musi-
kal och klassisk musik på cd och dvd. Det finns också 
många böcker som inspirerar och ger möjlighet till för-
djupning inom våra konstformer. 

Populära böcker är GöteborgsOperans jubileums-
bok Tjugo år av scenkonst samt den nyskrivna boken 
Operahistoria. Vi har också ett stort sortiment för barn 
och unga som inspirerar till lek, sång och musik. 

I butiken finns även GöteborgsOperans glasserie 
Ouvertyr som består av handblåsta champagneglas, 
vattenglas, karaffer och ljuslyktor. Här finns ekologisk 
honung från våra bin på taket, en exklusiv teblandning 
framtagen för GöteborgsOperan och unika väskor 
som är sydda i våra kostymateljéer av vepor från olika 
uppsättningar.

37°/Suburbia 2015, foto Tilo Stengel
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internationella samarbeten

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Internationella samarbeten sker och utvecklas ständigt, 
delvis tack vare våra två konstnärliga ledares aktiva 
internationella nätverk. Samarbeten har skett både 
genom samproduktioner av opera- och musikalupp-
sättningar samt genom turnéer som vårt danskompani 
genomfört i olika delar av världen. 

Samarbeten med andra operahus gör att vi kan 
presentera produktioner med internationell lyskraft av 
team som tillhör de främsta i Europa. Samarbetena le-
der också till att våra egna produktioner lever vidare på 
andra scener. 

I våra produktioner är de konstnärliga teamen ofta 
sammansatta av internationella regissörer, dirigenter, 
koreografer, scenografer och kostymtecknare. Detsamma 
gäller för solisterna i våra operauppsättningar. 

Operasamarbeten 
Under 2015 genomfördes flera internationella opera-
samarbeten på GöteborgsOperan. 

John Adams opera A flowering tree, som spelades 
under våren i regi av Nicola Raab, kom ursprungligen 
från Chicago Opera Theatre.  

Under våren hade också GöteborgsOperans förste-
regissör David Radok premiär på Riddar Blåskäggs 
borg och Erwartung, två korta operor från det tidiga nit-
tonhundratalet. Denna dubbelkväll kommer, med samma 
rollbesättning som på GöteborgsOperan, att spelas på 
Janáċek-festivalen i Brno under hösten 2016.  

I slutet av 2015 hade Fallet Makropulos premiär på 
GöteborgsOperan. Detta var också ett samarbete med 
operan i Brno där produktionen hade sin premiär ett år 
tidigare. 

I slutet av året hade Cavalleria Rusticana och 
Pajazzo premiär på Royal Opera House Covent 
Garden i London. Detta är ett prestigefullt samarbete 
mellan London, Bryssel, Sydney och Göteborg, där 
produktionen landar 2019.  

Ett antal framtida samarbeten har också initierats under 
året. Till exempel kommer GöteborgsOperans produktion 
av Madame Butterfly med premiär i februari 2016 att i 
framtiden kunna ses på flera europeiska scener. 

Musikalsamarbeten 
Inom musikalverksamheten arbetar Göteborgs-
Operan oftast med originalproduktioner för vårt eget 
hus. Vi arbetar regelbundet med internationella pro-
duktionsteam, framför allt från Londons West End. 
Musikalvärlden är en mycket internationell värld, där 
GöteborgsOperan kontinuerligt nätverkar med interna-
tionella upphovsmän, agenter, producenter och förlag.

Danskompaniets samarbeten
GöteborgsOperans Danskompani är ett av Europas 
främsta och Nordens största nutida danskompani, 
bestående av 38 dansare från hela världen. Med fast 
förankring i nuet inspirerar kompaniet både erkända 
mästare och den yngre generationens mest intressan-
ta artister till nya verk, uttryck och konstformer. 

Danskompaniet presenterar i princip bara nya verk 
skapade direkt för ensemblen och samarbetar med 
konstnärer från hela världen – koreografer, komposi-
törer, bildkonstnärer, skulptörer, liveartister, video och 
ljuddesigners.

Danskompaniets konstnärliga vision och utveckling 
inkluderar internationella samarbeten på många olika 
plan. Genom den fortsatt ökade internationella upp-
märksamheten ser vi stora möjligheter att ytterligare 
stärka Danskompaniets profil internationellt och samti-
digt verka som ambassadörer genom att representera 
Göteborg och Västra Götaland.

Turnéer och gästspel. Under 2015 har Göteborgs-
Operans Danskompani med framgång turnerat/gäst-
spelat i bland annat Wolfsburg, Antwerpen, Dresden, 
Weimar och Bonn.

Internationella gästpedagoger och coacher. Under 
2015 har Danskompaniet samarbetat med 11 interna-
tionella gästpedagoger och coacher utöver de gäster 
som ingår i de konstnärliga produktionsteamen. Dessa 
har undervisat och skapat workshops för att utveckla 
dansarna.

Mongrel. The almost nearly perfect, foto Mats Bäcker
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samarbeten

Lokala samarbeten. GöteborgsOperans Danskompani 
bjuder sedan 2014 regelbundet in frilansande dansare 
och koreografer till workshops med våra internationella 
gästande koreografer för att skapa ett utbyte mellan 
frilansande artister och institutionen. 

Organisationer och nätverk 
Några exempel på internationella organisationer och 
nätverk där vi är engagerade:
• Opera Europa. GöteborgsOperan har en stark 

plattform inom samarbetsorganisationen Opera Eu-
ropa, en medlemsorganisation med 160 operahus 
i 40 länder. Organisationen har, förutom samarbe-
ten för operaproduktioner, även specialistforum för 
olika yrkeskategorier. Idag är vårt operahus med i 
styrgrupperna för marknad och kommunikation, ut-
bildning, teknik och Green team.

• Nordiskt nätverk för producenter/projektle-
dare som skapar kontakter mellan de nordiska 
operahusen.

• Reseo. Europeiskt nätverk för opera- och 
dans  utbildning.

• NOBU. GöteborgsOperans musikbibliotek är 
medlem i denna nordiska organisation.

• MOLA. GöteborgsOperans musikbibliotek är 
medlem i denna globala organisation.

• Internationella IT-system. Via vår biljettsystemle-
verantör, Venuepoint, ingår vi i ett internationellt 
nätverk.

• Planeringssystem Artsvision. Samarbete med 
flera andra operahus över hela världen som an-
vänder samma system.

Nyttan med nätverk och samarbeten
Internationella samarbeten och nätverk ger ökad kun-
skap, ett utbyte av erfarenheter och idéer och ger 
möjlighet till utveckling och fördjupning. Att vi syns och 
verkar internationellt i olika typer av sammanhang är 
viktigt för oss för att uppnå vår vision: Att vara ett av 
norra Europas ledande operahus.

GöteborgsOperan uppnår också en högre konst-
närlig kvalitet samt ökad kompetens och kunskap för 
operans medarbetare genom våra samarbeten och 
nätverk. I våra samproduktioner med andra operahus 
minskar också kostnaderna eftersom dessa delas mel-
lan de olika husen.

I alla internationella sammanhang representerar vi 
både Göteborg och Västra Götalandsregionen. 

foto Tilo Stengel Soft cell, foto Mats Bäcker



GöteborgsOperan Årsredovisning 201530

Your passion is pure joy to me, foto Mats Bäcker
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förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
GöteborgsOperans verksamhet inkluderade under 
2015 våra olika genrer, opera, dans, musikal och kon-
serter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i 
Göteborg, på Skövdescenen, under turnéer i regionen 
samt internationella gästspel. Förutom egna produk-
tioner på våra scener erbjuder vi bland annat gratis-
föreställningar i foajen, guidade turer, utbildningar, 
workshops, introduktioner, samtal inför föreställningar, 
samt olika aktiviteter inom Skapa. 

Våra produktioner och publika arrangemang ska 
angå besökarna och förmå att båda roa och oroa, 
mana till eftertanke och överträffa publikens förvänt-
ningar. Vi ska möta vår publik med hög kvalitet på ser-
vice, kunskap och bemötande och verka för en bred 
tillgänglighet. Det gäller såväl i förhållande till publi-
kens ålder och scenkonstvana som för besökare med 
bakgrund i andra kulturer än den svenska. 

Våra produktioner kräver en komplex logistik, organ-
siation och spetskompetens av medarbetarna i opera-
huset. GöteborgsOperan ska med egna uppsättningar 
och samproduktioner också synas på den internatio-
nella opera- och dansarenan och på så sätt bidra till 
att stärka Västra Götaland som kulturregion.

Övergripande uppdrag
Vårt övergripnade uppdrag är formulerat på följande 
sätt i GöteborgsOperans ägardirektiv: 
GöteborgsOperan har en central roll i samhällsut-
vecklingen genom att stärka invånarnas engagemang 
och därigenom ge individerna möjlighet att växa som 
samhällsmedborgare. GöteborgsOperan har upp-
draget att ge alla invånare tillgång till opera, dans 
och musikal. Västra Götaland som kulturprofil vinner 

alltmer nationellt och internationellt erkännande. Kul-
turen är därmed betydelsefull som marknadsförare av 
Västra Götaland och en viktig del av regionens upp-
levelsenäring och kulturturism. GöteborgsOperan ska 
fortsätta att med hög kvalitet och med olika aktiviteter 
runt om i regionen att stärka Västra Götalands identi-
tet. Detta kan innebära att utbudet får anpassas så att 
turneér kan möjliggöras. 

Skapa
Skapa är namnet på GöteborgsOperans verksamhet 
som tar tillvara på människors egen skaparkraft och 
deltagande i kreativa processer. Avdelningens upp-
drag är att producera kreativa projekt och konstnärliga 
verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. 
En stor del av verksamheten riktar sig mot barn och 
unga men Skapa ska samarbeta med personer i olika 
åldrar och med olika bakgrund.

Miljöarbete 
Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbe-
tat helhjärtat med miljöfrågor. Som första opera- och 
teaterhus i Norden och det andra i Europa, har Göte-
borgsOperans miljöarbete registrerats enligt den Euro-
peiska förordningen för miljöledning och miljörevision, 
EMAS. EMAS baseras på ISO 14001 men ställer 
högre krav på granskningen av miljöarbetet. Miljöar-
betet genomsyrar hela vår organisation sedan många 
år tillbaka och vår strävan är att så mycket som möjligt 
ska vara miljömärkt och miljövänligt. Det gäller allt från 
papper, tyger och tvätt till viner, mat och godis. Vi stäl-
ler också krav på våra leverantörer och så långt det går 
återanvänder vi scenografi och kostymer. Vårt mål är 
att miljömärka en hel uppsättning.

Redan 2004 hade vi ett fullt infört miljöledningssystem 
och samma år blev vi miljödiplomerade av Göteborgs 
Stad. 2011 fick vår restaurangverksamhet, som en av 
få i Göteborg, Nordens främsta miljömärkning, Svanen. 
2015 erhöll GöteborgsOperan VGR:s miljöpris.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Riddar Blåskäggs borg/ Erwartung. Foto Mats Bäcker
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Ekonomi
GöteborgsOperans nettoomsättning, som till över-
vägande delen består av biljettintäkter och program-
intäkter, uppgick till 89,9 mkr (69,2 mkr). Ökningen 
i jämförelse med föregående år beror framförallt på 
vårens musikal, Kristina från Duvemåla, som spelades 
65 föreställningar. Detta har också en positiv inverkan 
på restaurangintäkterna som redovisas under övriga rö-
relseintäkter. Restaurangintäkterna uppgick till 27,4 mkr 
(25,8 mkr). 

Glädjande nog har vi kunnat behålla vår förhållande-
vis höga nivå på sponsorintäkterna och utfallet för 
2015 blev 10,7 mkr (10,7 mkr). 

Under året har Göteborgs Operan erhållit en dona-
tion med 5 mkr från Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur, som stöd för att täcka del av 
produktionskostnaderna av den nyskrivna operan 
Notorious.

GöteborgsOperans egenfinansiering uppgår till 29 % 
(24 %). Biljettintäkterna svarar för 18 % (15 %). 

En av de stora frågorna för branschen har varit att 
regeringen 2014 fattade beslut om att avveckla PISA 
förordningen och istället reglera pensions-och omställ-
ningsvillkoren i kollektivavtal. Under första kvartalet 
2015 pågick förhandlingar mellan de centrala parterna 
och ett nytt pensions- och omställningsavtal blev klart i 
april. En effekt av detta är att kostnaderna för pension 
och omställning är lägre än föregående år (se not 6). 

Investeringar
Periodens investeringar uppgår till 5,0 mkr (10,4 mkr). 

Eget Kapital
GöteborgsOperans egna kapital uppgår vid utgång-
en av 2015 till 27,9 mkr (27,3 mkr) samt obeskattade 
reserver till 13,5 mkr (13,5 mkr). Vår soliditet uppgår 
därmed till 28 % (25 %). 

Resultat 
GöteborgsOperans resultat efter finansiella poster 
uppgick för 2015 till 0,5 mkr (-13,9 mkr).

Flerårsöversikt (kkr)  2015 2014  2013 2012 2011 2010  
 
Nettomsättning  89 919 69 240  77 049 75 053 72 254 65 063
Offentliga bidrag  333 407 337 571  326 919 305 234 300 002 305 023
Egenfinansiering  29  %  24  %   27  % 27  % 27  % 26  %
Pensionskostnader  36 834 50 173  48 429 41 031 45 097 39 966
Rörelseresultat  524 -13 886  6 506 -1 336 -1 971 5 960
Resultat efter finansiella poster  557 -13 860  6 960 -683 -1 533 6 193
Balansomslutning  136 706 151 990  133 765 141 851 122 004 128 152
Soliditet  28  % 25  %  38  % 31  % 37  % 36  %
Medelantal anställda  540 523  510 503 502 503
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framtida utveckling | förslag till vinstdisposition

GöteborgsOperans vision är att vara ett av norra Eu-
ropas ledande operahus. Det vi menar med begreppet 
ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en 
stark och positiv image, nå våra årliga verksamhets-
mål, locka intressanta och kompetenta medarbetare, 
utveckla verksamheten för barn och unga samt stärka 
våra samarbeten med civilsamhället. Genom att öka 
tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och 
vara en betydelsefull aktör inom svensk musikteater 
och dans för såväl klassiska som moderna och ny-
skrivna verk. GöteborgsOperan ska vara en attraktiv, 
jämställd och kreativ arbetsplats präglad av konstnär-
liga möten och en kreativ anda. Kvalitetssäkring är en 
grundförutsättning för all utveckling inom verksamhe-
ten för att nå visionen.

Opera/Drama ska utveckla och stärka tillgänglig-
heten till opera, musikal och konserter för att nå en så 
bred publik som möjligt genom att kombinera husets 
egna solister, kör och orkester med internationellt väl-
renommerade gästartister för att tillsammans skapa 
produktioner med högt konstnärligt innehåll och en in-
ternationell dimension. Målsättningen är att vara bland 
de mest välkomnande och tillgängliga operahusen i 
Europa. 

GöteborgsOperans Danskompani ska utveckla sin 
verksamhet för att bli det ledande moderna dans-
kompaniet i Norden men också sträva efter att bli ett 
av världens främsta kompanier inom modern dans. 
Danskompaniet ska fortsätta den internationella 
satsningen genom gästspel, nätverksbyggande och 
samarbeten. 

För att kunna uppfylla de mål som ligger i vårt upp-
drag med bibehållen hög kvalitet samt hålla interna-
tionell klass inom opera, dans, musikal och konserter 

krävs en hållbar finansiering, långsiktig planering 
och att vi arbetar affärsmässigt. GöteborgsOperans 
verksamhet kräver god planering med flera års fram-
förhållning eftersom artister och konstnärliga team 
behöver kontrakteras lång tid innan premiärdatum.
Verksamheten är också personalintensiv vilket medför 
oundvikliga kostnadsökningar. Detta innebär att lång-
siktighet i vår finansiering är avgörande för att ha en 
ekonomi i balans.Vi är beroende av både en hög egenfi-
nansiering men framförallt att anslagsuppräkningar sker 
i takt med kostnadsindex. Minskade anslag eller anslags-
uppräkningar som inte täcker pris- och lönestegringar är 
därmed en stor risk för verksamheten. Även beslut från 
myndigheter som innebär ökade kostnader är en risk så-
som den kommande förändringen i  kostnadsavdragen 
för musiker som börjar gälla den 1 januari 2017.

Planeringen av ett nytt scenkonsthus, GO+, har 
gjort ett omtag under 2015 och som ett led i detta 
har kontakter återupptagits med ägaren om finan-
sieringen. Ett nytt scenkonsthus är en viktig del av 
GöteborgsOperans framtid i första hand för att utveck-
la den konstnärliga verksamheten, öka intäkterna och 
skapa bättre förutsättningar för sponsorerna genom att 
tillhandahålla mötes- och konferensmöjligheter. 

GöteborgsOperan AB:s tillgångar är till största 
delen investerade i verksamheten som bedrivs i den 
förhyrda fastigheten. Skador på anläggningen, för-
orsakade av till exempel brand, kan få stora negativa 
konsekvenser dels i form av direkta skador på egen-
dom dels i form av avbrott som försvårar eller omöjlig-
gör att leva upp till åtagandena mot publiken. För att 
minska denna risk pågår ett kontinuerligt arbete för att 
förbättra skadeförebyggande åtgärder och rutiner för 
säkerhet.

GöteborgsOperan har ett fullgott försäkringsskydd 
mot såväl avbrott som försäkringsskador.

Väsentliga händelser efter   
räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räken-
skapsårets utgång.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH BEDÖMDA RISKER

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:

Balanserat resultat  1 841 330
Årets resultat     557 296

Styrelsen föreslår att 
vinstmedlen disponeras så 
att i ny räkning överförs 2 398 626

Vad beträffar företagets resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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resultaträkning

Resultaträkning
  2015-01-01 2014-01-01
Belopp i kkr  Not   -2015-12-31 -2014-12-31
   
Nettoomsättning 1  89 919 69 240
Offentliga stöd 2  333 407  337 571
Övriga rörelseintäkter  3     48 829     39 549 
  472 155  446 360

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter   -7 956  -7 227
Övriga externa kostnader  4,5  -76 321  -65 092
Personalkostnader  6 -380 256 -381 055
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  7      -7 098      -6 872
Rörelseresultat   524  -13 886

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter   34  298
Räntekostnader och liknande resultatposter          -1        -272
Resultat efter finansiella poster   557  -13 860

Bokslutsdispositioner 
Förändring av avskrivningar utöver plan            –      6 500
Resultat före skatt   557  -7 360
Skatt på årets resultat            –           –
Årets resultat   557  -7 360

Jultrad-i-trion, foto Tilo Stengel
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balansräkning

Balansräkning 
Belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 6 117 6 690
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 32 333 34 037
Inventarier, verktyg och installationer 11 16 476 16 523
Pågående nyanläggningar och förskott  12      7 812     7 619
     62 738  64 869
Summa anläggningstillgångar  62 738 64 869
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror       1 409 1 483
  1 409 1 483
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  14 074 13 080
Fordringar hos ägaren 13 33 163 43 563
Skattefordringar  4 842 –
Övriga fordringar  3 060 5 929
Förutbetalda scenproduktionskostnader  9 800 13 174
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       7 391      9 679
  72 330 85 425
Likvida medel 
Kassa och bank          229        213
  229 213
 
Summa omsättningstillgångar      73 968    87 121
SUMMA TILLGÅNGAR  136 706 151 990

Repetitionsbild Erwartung, foto Tilo Stengel
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balansräkning

Balansräkning
Belopp i kkr  Not  2015-12-31  2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (13 000 aktier )  13 000  13 000
Reservfond      12 485      12 485
  25 485  25 485
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  1 841  9 201
Årets resultat          557       -7 360
       2 398        1 841
Summa eget kapital  27 883  27 326

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan     13 500     13 500
  13 500  13 500
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  20 200  17 024
Skatteskulder  –  211
Övriga skulder  9 040  11 950
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14    66 083     81 979
Summa kortfristiga skulder     95 323     111 164
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  136 706  151 990

Shadowland/ Neverland, foto Mats Bäcker
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ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kkr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser  
Garantiförbindelse Svensk Scenkonst    7 664    7 111  
 7 664 7 111

Riddar Blåskäggs borg/ Erwartung. Foto Mats Bäcker
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kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
 2015-01-01 2014-01-01
Belopp i kkr 2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 557 -13 860
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.     3 604      5 650
     4 161     -8 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 4 161  -8 210

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 74 -128
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 7 537 -12 908
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   -17 151   33 645
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -5 379   12 399

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -5 005   -10 432
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -5 005   -10 432

Årets kassaflöde -10 384  1 967
Likvida medel vid årets början     43 776     41 809
Likvida medel vid årets slut 33 392  43 776

Kostymprovning, foto Tilo Stengel
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tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
 2015-01-01 2014-01-01
Belopp i kkr 2015-12-31 2014-12-31 

Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta 34  298
Erlagd ränta  -1  -272

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Förändring av personalrelaterade skulder 1 522 -1 774
Av- och nedskrivningar av tillgångar 7 098  6 872
Betald inkomstskatt -5 053  364
Utrangeringar         37         188
 3 604 5 650
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 229  213
Tillgodohavande på koncernkonto    33 163    43 563
 33 392  43 776

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Noetic, foto Mats Bäcker
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noter med redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Års redo vis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning (”K3”).

Principerna är oförändrade mot föregående år.   

     

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisning av intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler kommer att erhållas utifrån genomförd föreställning, utförd 
tjänst eller levererad vara. Intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att till-
godogöras och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Erhållna bidrag intäktsförs i den period då de kostnader 
uppkommer som bidraget är avsett att kompensera. Erhållna 
bidrag som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som 
förutbetalda intäkter.

Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med 
krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 
för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som 
är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 
företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offent-
liga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång 
som företaget fått.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav 
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen 
utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkom-
sterna kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats 
till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått. Bidrag 
som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som 
intäkts uppfyllts, redovisas som skuld.

Varulager
Varulagret, värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt 
först in- först ut- principen, respektive nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. Därvid har inkuransrisk beaktats. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff nings-
värdet med avdrag för ackumulerade av skriv ningar.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstill-
gångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dess komponenter.

Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs res-
pektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Be-
dömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har för-
ändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag.

Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, 
omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av 
dessa ändringar redovisas framåtriktat. 

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller 
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från an-
vändning eller utrangering/avyttring av tillgången eller kompo

nenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en mate-
riell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från ba-
lansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, 
efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust 
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en 
komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultat-
räkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning 
sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

37°/Suburbia 2015, foto Tilo Stengel
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noter med redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet 30 år
Datorer 3 alt 4 år
Musikinstrument, huvudsakligen 0 alt 10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 alt 10-15 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Förutbetalda scenproduktionskostnader
Scenproduktionskostnader som material, rättigheter, arvoden 
mm periodiseras över produktionens spelperiod. I posten 
Förutbetalda scenproduktionskostnader redovisas periodise-
rade kostnader för föreställningar som genomförs kommande 
räkenskapsår.

Förutbetalda scenproduktionskostnader har värderats till 
nedlagda direkta externa kostnader fram till premiärdatum.

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de eko-
nomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren.

Övriga leasingavtal klassificeras som operationella lea-
singavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för 
operationell leasing.

Leasetagare
Leasingavgifterna vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skatte-

pliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga i andra perioder. Aktuell 
skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finan-
siella rapporterna och det skattemässiga värdet som används 
vid beräkning av skattepliktiga resultatet. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. 

Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skatte-
pliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader 
i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver 
redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kom-
mer att finnas tillgängligaför att utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran. 

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företa-
get, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovi-
sade för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas 
på de skattesatsert och skatteregler som har beslutats före 
balansdagen. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad el-
ler intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana 
fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

Likviditets- och ränterisk
GöteborgsOperan AB ingår i ägaren Västra Götalandsregio-
nens centralkontosystem. Finansieringen sker i enlighet med 
ägarens riktlinjer.

Valutarisker
Exponering för valutarisker förekommer för betalningar av 
arvoden till utländska artister och inköp av utrustning. Hittills 
har inte några säkringsinstrument använts. Utvecklingen av 
kursförändringarna för aktuella valutor bevakas kontinuerligt.

Ägarförhållande
Bolaget är helägt bolag till Västra Götalands Läns Landsting, 
org nr 232100-0131. Bolaget har sitt säte i Göteborg. Bola-
gets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna om kom-
munala bolag i kommunallagen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Jultrad-i-trion, foto Tilo Stengel
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noter 1–3

Not 1 Nettoomsättningens fördelning  2015-01-01 2014-01-01
 -2015-01-31 -2014-12-31

Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Biljettförsäljning Göteborg  83 136  63 863
Biljettintäkter, turnéer och samarbetsprojekt  3 756  1 685
Programförsäljning mm      3 027      3 692
 89 919  69 240

Not 2 Offentliga stöd  2015-01-01  2014-01-01
 -2015-12-31  -2014-12-31

Regionbidrag  333 407  331 526
Övriga bidrag regionen             –      6 045
 333 407  337 571

Not 3 Övriga rörelseintäkter  2015-01-01  2014-01-01
 -2015-12-31  -2014-12-31

Sponsorintäkter  10 737  10 742
Servering  27 432  25 815
Övriga intäkter  4 674  1 833
Övriga bidrag och gåvor     5 986      1 159
 48 829  39 549

Askungen, foto Mats Bäcker
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noter 4–5

Not 4 Ersättning till revisorerna 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-12-31 -2014-12-31

Deloitte 
Revisionsuppdraget 96 121 
Övriga tjänster         1    69  
 97 190 

Not 5  Leasingavgifter avseende operationell leasing 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-12-31 -2014-12-31

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 056 1 066 

Fallet Makropulos, foto Mats Bäcker Fallet Makropulos, foto Mats Bäcker
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noter 6–7

Not 6 Anställda och personalkostnader 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-12-31 -2014-12-31
 
Medelantalet anställda 
Sverige 540 523 
Varav män 50% 46%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
Styrelse och VD 1 523 1 431 
(varav tantiem) (–) (–)
Övriga anställda 233 741 225 013 
(varav vinstandelar)         (–)         (–)
Summa 235 263 226 444 
Sociala kostnader 100 237 110 120 
(varav pensions-och omställningskostnader) (36 834) (50 173) 

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-12-31 -2014-12-31
 
Nedlagda kostnader på annans fastighet -257 -258 
Maskiner och andra tekniska anläggningar -6 013 -5 718 
Inventarier, verktyg och installationer       -828     -896 
 -7 098 -6 872 

I posten löner till ”Övriga anställda” ingår enbart de 
ersättningar som medför sociala kostnader för bolaget. 
I redovisade personalkostnader ingår även kostnader 
för personal fakturerade via bolag och uppgår till  
27 066 kkr (25 649 kkr).

GöteborgsOperan svarar för en privat pensions-
lösning för bolagets Verkställande direktör med 293 
kkr per år. Parterna har en ömsesidig uppsägnings-
tid om nio månader. Under uppsägningstiden kvarstår 
Verkställande direktören i anställningen och erhåller lön.

Vid uppsägning från bolagets sida utgår inget 
avgångsvederlag.

GöteborgsOperans ledningsgrupp består av fem 
män och tio kvinnor. Styrelsen består av tre män och 
sex kvinnor.

GöteborgsOperans Orkester, foto Mats Bäcker
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noter 8–9

Not 8 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen 
 
GöteborgsOperans verksamhet kräver lång framförhållning och i många produktioner måste vi 
kontraktera artister och produktionsteam flera år innan premiärdatum. Detta innebär att  
GöteborgsOperan binder upp sig för kostnader som utfaller först om flera år. 

 
Not 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början och slut 7 741 7 741 
Nyanskaffningar     -339         – 
 7 402  7 741 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -1 051 -793
Omklassificeringar 23 – 
Årets avskrivning enligt plan     -257    -258 
  -1 285 -1 051 
Redovisat värde vid årets slut 6 117 6 690 

Öppet Hus, foto Tilo Stengel
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noter 10–11

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar  2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  84 172  78 466
Nyanskaffningar  4 030  6 006
Omklassificeringar  339  –
Avyttringar och utrangeringar          -59        -300
  88 482  84 172
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -50 135  -44 529
Omklassificeringar  -23  –
Avyttringar och utrangeringar  22  112
Årets avskrivning enligt plan     -6 013     -5 718
  -56 149  -50 135

Redovisat värde vid årets slut  32 333  34 037

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer  2015-12-31  2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  36 713  32 824
Nyanskaffningar  782  3 889
Avyttringar och utrangeringar             –             –
  37 495  36 713

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -20 191  -19 295
Avyttringar och utrangeringar  –  –
Årets avskrivning enligt plan        -828       -896
  -21 019  -20 191

Redovisat värde vid årets slut  16 476  16 523

Askungen, foto Mats Bäcker
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noter 12–15

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott 2015-12-31 2014-12-31
 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  7 618  7 081
Nyanskaffningar  194  537
Avyttringar och utrangeringar            –            –
  7 812  7 618
Avser nedlagda kostnader för GO +.

Not 13 Fordringar hos ägare  2015-12-31  2014-12-31

Tillgodohavande koncernkonto  33 163  43 563

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31  2014-12-31

Förköpta biljetter och abonnemang  15 113  41 155
Förutbetalda sponsorintäkter  1 612  1 640
Upplupna personalkostnader  40 503  31 771
Presentkort  4 131  3 921
Övriga poster     4 724     3 492
  66 083  81 979

Not 15 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

Rigoletto, foto Tilo Stengel
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underskrifter

Notorious, foto Mats Bäcker
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revisionsberättelse | granskningsrapport
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