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Ansökan om bidrag till projekt, Opera på Skäret 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit från Opera på Skäret om ekonomiskt bidrag 2016 med 
75 000 kronor till projektet med att uppnå visionen att Opera på Skäret skall 

erbjuda Europas bästa upplevelse av sommaropera. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att som avsiktsförklaring ange att den avser delta i 
projektet, Vidare beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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I 

OPERA VISIONEN OCH DESTINATIONEN 

Under senare år har operan kunnat räkna med en publik på 8-10.000 personer och fem 
spelveckor. Genom operans höga anseende i operavärlden och särskilt samarbetet med 
Svenska kammarorkestern har det varit möjligt att knyta till sig framstående sångare och 
dirigenter. från olika länder. 

Opera på Skäret har utvecklats till att bli Sveriges största återkommande sommaropera. 
Operans unika identitet som opera i vildmarken med naturen som särdrag ett stort behov av 
samverkan inom besöksnäringen. Ett unikt inslag i en hållbar utveckling är att operan har 
järnvägsförbindelse och egen pe1Tong fört.ex. operaälskare i Stockholm. Operan står idag 
för ett unikt livskraftigt och hållbart alternativ i en Bergslag präglad av avfolkning och 
miljötärande produktionsalternativ. 

Operans på Skärets vision handlar företrädesvis .om en substantiell ökning av produktionen 
(särskilt från en till två stora uppsättningar per spelår) och om en fortsatt konstnärlig och 
kvalitetsmässig utveckling. Publikmässigt kanske det är realistiskt att räkna med en ökning 
till 16.000 personer. Konsekvensen av denna förändring är betydande för själva operahuset 
genom behovet av ytterligare personal, marknadsföring och utökad infrastruktur t.ex. för 
scenografin och en förlängd spelsäsong från fem till åtta veckor. Den europeiska 
orienteringen kräver också stora insatser för att arbeta in marknaden. Det krävs också 
satsningar för att möta publikens berättigade krav på bättre förplägnad och tillgång på 
parkeringsplatser. För att finansiera detta krävs utöver ökade biljettintäkter också ökade 
satsningar från offentliga och privata finansiärer. 

En sådan här förändring av operan skapar utmaningar för hela regionen. För att klara två 
stora produktioner per spelsäsong måste det finnas ett erbjudande till publiken att komma 
till Skäret för att ta del av båda uppsättningarna. Vi talar därmed om att många :far behov av 
övernattningar och ytterligare aktiviteter för kanske hela familjer. Det krävs en ordentlig 
destinationsutveckling för att klara en sådan utmaning. 

En hel del av det regionala publikunderlaget kan förstås resa hem mellan föreställningarna -
dock inte alla. För den långväga är ett ökat utbud naturligtvis attraktivt eftersom man slipper 
att resa långt till varje föreställning. Samtidigt ställs krav på att destinationen under åtta 
veckor kan härbärgera denna kulturturism. Antag att hälften av publiken väljer övernattning 
i regionen. Det innebär att kanske 8.000 gästnätter behöver mobiliseras under en 
åttaveckorsperiod - dvs 1.000 gästnätter per vecka. Därtill kommer måltider och olika 
former av utflykter. En sådan tillströmning är okänd i Bergslagens moderna historia av 
besöksnäring. 

Utgångsläget är att Bergslagen har ett större antal hotell, herrgårdar och fritidsanläggningar. 
Störst är Laka Brunn med Gästgiveriet i Grythyttan med kanske 75% av bäddarna .. I 
Kopparberg finns dessutom mindre spelare som Gillers klack och J3ångbro herrgård. I 
Lindesberg och Nora finns ytterligare hotell och pensionat. I Örebro finns förstås den största 
hotellkapaciteten. · 

Vidare finns ett antal turistiskt intressanta utflyktsmål som Måltidens Hus i Grythyttan, 
trästaden Nora, olika gruv- och järnbrytningsmuseer etc. 



För att konceptet skall fungera krävs ett stort mått av samverkan mellan alla intressenterna 
vilket idag saknas. Utan sen sådan lösning på plats är det praktiskt nästn omöjligt att göra 
satsningen på operan. Det regionala underlaget räcker exempelvis inte och den europeiska 
imiktningen går inte heller att utveckla som tänkt. Samtidigt är detta en enorm möjlighet för 
besöksnäringen i Bergslagen. I paletten måste också ingå ett antal valbara aktiviteter som 
idrott ( exempelvis golf) och motion. 

För att denna operadrivna destinationsutveckling skall komma till stånd måste det ske ett 
gemensamt och arbetskrävande utvecklingsarbete för att få fram olika upplevelsepaket med 
skilda prisklasser och målgrupper. 



Finansierings gruppen 

Opera är som konstform/underhållningsprodukt, sedan sin födelse i renässansens 
Italien, en av vår civilisations kostsammaste uttrycksmedel. Samtidigt har den 
redan under 1600-talet och därefter utvecklats till den konstform som bäst fångat 
såväl den större publiken, samhällets ekonomiska och intellektuella elit och dess 
styrande och kommersiella trender. Trots detta finns det knappast några exempel 
på operahus eller festivaler i världen som kan driva verksamheten enbart på 
basen av biljettintäkter. Ändå sker en utveckling av operan med ofta uppoffrande 
stöd av olika välgörare eller kanske snarare investerare i konstnärlig utveckling 
och kommunikation. Konstformen har lyckats finna utveckling i olika format 
liksom musikaliska och teatrala former och genrer och därvid bibehållit och 
förstärkt dess unika förmåga att markera sitt samhälles konstnärliga ambition 
och uttryck. 

Det finns otaliga internationella exempel på hr just operafestivaler kommit att 
bli orter eller regioners framgångsrika identiteter och kvalitetsmarkörer. 
Savonlinna/Nyslott är kanske det mest närliggande exemplet, men orterna är 
många över världen. 

Bakgrund/allmänt 
Sten Niclasson besöker Skäret för första gången 1996 och iden om Opera på Skäret föds. 
Under 1998 görs en förstudie i samarbete med Forskarstation Bergslagen, 
Ljusnarsbergs kommun, Landstinget och Länsstyrelsen i Örebro län samt EU. 
Den första provkonserten genomförs året därpå, stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg 
bildas och en dokumentärfilm om iden spelas in. Den visas i Sveriges Television 2003. 
Ett samarbete med Örebro universitet inleds och fastigheten Skäret köps in av stiftelsen 
med hjälp av privatpersoner, Bergslagens sparbanksstiftelse, Ljusnarsbergs kommun, 
papperstillverkaren Ahlströms och andra donatorer. 
Det första arrangemanget blir Skärets dag sommaren 2003, med operakonsert och 
cirkusföreställning för barn. 
Operafestival 2004-2014 
2004 räknas som operafestivalens födelseår. Året efter spelades en konsertant 
operaföreställning och från och med 2006 har en fullskalig uppsättning av något av 
operalitteraturens största verk spelats på Stora scenen. Två somrar har en andra, 
mindre operaföreställning spelats, och varje år har utbudet kompletterats av 
kammarkonserter och levande musik i Operapuben. 
De medverkande har varit en kombination av internationellt etablerade svenska och 
utländska sångare, samt unga stjärnskott. 
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg stiftades 1999 (SKL) Dotterbolaget Skäret 
produktion AB startades 2004 Dotterbolaget Operafastigheter AB startades 2006. 



Verksamheten har drivits av konstnärlige ledaren/VD Sten Niclasson med hjälp av 
styrelsen i SKL och senare även i bolagen. 

Mat & dryckesentreprenörer 
Under åren har cirka 7 olika entreprenörer /konstellationer drivit mat-& 
dryckesverksamheten i samband med Opera på Skäret. Det innebär att de stannat cirka 
1,5 år i snitt. Den nuvarande leverantören, Mersmak, tog över verksamheten 2014 med 
en uttalat långsiktig ambition, och fortsätter tills vidare. 

Verksamheten står vid ett vägskäl-

De senaste tre åren har 3 personer varit heltids/deltids anställda i Skäret produktion 
AB. Under perioden för Operafestivalen, det vill säga på sommaren är det mellan 25-30 
personer anställda, olika projekt och anställningsformer knutna till operaproduktionen. 
Verksamheten har inte haft möjlighet att bygga upp en nödvändig långsiktig ekonomisk 
bas. 
Verksamheten är helt beroende av publikintäkter som står för cirka 60 % av intäkterna. 

Efter jubileumsåret 2013 genomfördes ett visionsarbete med syfte att fastställa mål och 
riktning för den fortsatta verksamheten. 

• OPS har på 10 år utvecklats till att bli Sveriges största återkommande 
operafestival 

• OPS producerar opera av hög internationell kvalitet för en nationell och 
(växande) internationell publik till en unikt hög självfinansieringsgrad. 
Produktionerna recenseras i nationell och internationell press. 

• OPS unika identitet som opera i vildmarken med naturen som särdrag medför 
samtidigt ett mycket stort behov av utvecklingssamverkan med regionens övriga 
aktörer inom besöksnäring, turism och kultur 

• OPS har för hållbar utveckling unika förutsättningar med järnvägsförbindelse 
( och egen perrong) 

• OPS tillväxt begränsas idag av bristande samverkan och begränsad infrastruktur 
• OPS står idag för ett unikt livskraftigt och hållbart alternativ i en Bergslag präglad 

av avfolkning och miljötärande produktionsalternativ. 

Publiken är idag grunden för operaekonomin. Eftersom dessa allkonstverk är så 
konstnärligt exklusiva är entusiasterna beredda att resa långa sträckor till 
evenemangen och betala förhållandevis dyra biljetter och kringkostnader. 
Publiken har hittills bekostat 50-55% av operakostnaderna, vilket i 
sammanhanget är en relativt hög notering. Detta är också själva förutsättningen 
för att skapa en europeiskt inriktad opera mitt i Bergslagen. För att fördubbla 



eller tredubbla publiken krävs dock en kraftfull utveckling av både varumärket 
Opera på Skäret samt medial kommunikation och förnyelse av den fysiska 
infrastrukturen. 

Regional utveckling 

En opera i Bergslagen har rönt stort politiskt intresse. Numera är insikten om 
kulturens positiva roll i regional utveckling allmängods. Förutom alla 
människor som är inblandade i produktionen i form av personal, artister och 
publik finns betydande sidoeffekter. Attraktiviteten i en region och kommun har 
stor inverkan av dess kulturella status. Operan har också kunnat påräkna ett 
betydande stöd från regionen, Örebro och Ljusnarsbergs kommuner samt 
Länsmusiken i form av Svenska kammarorkestern. Ett flerårigt avtal om en 
samverkansopera har slutits mellan Skäret och dessa aktörer. Detta avtal är 
mycket betydelsefullt för den nuvarande verksamheten och skall uppgå till 2-2,5 
miljoner kronor årligen. För att uppnå visionen krävs emellertid en ännu större 
insats. 

Även privata aktörer verkar förstås för regional utveckling. Skäret har under 
många år varit tacksam mottagare av stöd från Bergslagens sparbanksstiftelse 
och Adolf Lindgren-stiftelsen. 

Inriktningen på argumenten för dessa aktörer måste ha sin utgångspunkt i såväl 
volymargument i form av publiksiffror som kringeffekter i regionen av operan 
gärna i termer av jobbsiffror och regionala attraktivitetsmått. 

Förnyelse av varumärken 

Sponsring är ett etablerat fenomen i kulturen och sporten. Även om det innebär 
att företag ger ett villkorslöst bidrag till ett operahus finns en intressant 
ömsesidighet i relationen. Numera talar man ofta om att sponsorerna har ett 
behov att på olika sätt ladda sina varumärken med positiva konnotationer. Där 
kan operan ge nya möjligheter utöver den sedvanliga sponsringen av 
idrottsföreningar. Hittills har Skäret kunna samarbeta med bland annat 
Kopparbergs bryggeri och Storå rör. Denna form av samverkan måste självklart 
utvecklas starkt med nya erbjudanden för att den eruopeiska visionen skall 
kunna förverkliga. 

Mycket talar för att näringslivet gärna investerar sina kulturpengar i bestående 
resurser särskilt infrastruktur. Vilka investeringar i operan kan tänkas finansieras 
av näringslivet? Ny restaurang, utbyggnad av operahuset för att klara dubblerade 



Intäkter 
Biljetter 

Övrig förs-
Ftg samverkan 
Offentlig finansiering 
Projektfinansiering 

konstn- utveckling 
produktkomplettering 

Kostnader operaproduktion 
Artister 
Orkester 

Prodledning övrig konstn. Teknink 

Marknadsföring 
Publikservice, produktutveckling 

Finansierig Projektet 
Ti llvä xtve rke r 
Regionen 
Ljusnarsberg 
Sparbanksstiftelsen 

Regionala aktörer 

Antal föreställningar 
Publik 

Opera-Övernattningar i regionen 

Kombinationsgäster 

2015 

4260 

300 
1570 
2225 

8355 

1100 
1200 
2500 
1300 
2175 
8275 

0 

12 
9000 

2016 

4300 

300 
1600 
2050 

800 
1200 

10250 

1200 
1200 
2800 
1400 
3400 

10000 

1250 
700 
75 

400 
100 

2525 

12+4 
9500 

2017 

5500 

500 
1600 
2050 

800 
1300 

11750 

1250 
1400 
3000 
1400 
4200 

11250 

1250 
700 
75 

400 
100 

2525 

12+5 
10000 

2018 

7500 
600 

1800 
2050 

1500 
1000 

14450 

1700 
2200 
4000 
1600 
4500 

14000 

1250 
700 
75 

400 
100 

2525 

20 
14000 

2019 

9000 
1000 
1800 
2050 

1500 
1000 

16350 

1700 
2200 

5000 
1600 
4800 

15300 

1250 
700 

75 
400 
100 

2525 

24 
16000 


