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5-6 minutes

– Det er spennende og litt annerledes, sier operasanger Ola
Marius Ryan.

På scenen er også sanger Lars Eggen og perkusjonist Tor
Haugerud.

– Babyer er en gruppe som det ikke er laget så mange
forestillinger for tidligere. Og så er det artig for meg som
utøver å ha et publikum som ikke engang har lært seg å sitte.
Det vil føre til en del interessante observasjoner, tror Ryan.
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Ola Marius Ryan og Lise Hovik

Vivaldis fire årstider

Babyoperaen «Operafrø» settes opp på Ringve
Musikkmuseum i helga, men vil også bli spilt til våren,
sommeren og høsten.

– I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider, og
sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og
trær gjennom ritualer og lek, nå først med forestillingen
Vinterfrø sier regissør Lise Hovik.

Det er hun og skuespiller Janne Brit Rustad som står bak
både idé og konseptutvikling.

– Babyopera er kanskje et smalt felt innenfor kunst for barn,
men det har vært en internasjonal trend å utvikle teater for de
aller minste, sier Hovik.

Etter utesekvensen kan publikum skifte bleie. Etterpå får de
tildelt et teppe som man kan ligge eller kravle rundt på.
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Forestillingen er beregnet for babyer fra 0 til 12 måneder.
Sammen med musikerne og billedkunstner og sjamanistisk
praktiserende Amalia Fonfara skaper de en rituell form,
spesielt tilrettelagt for babyer og foreldre sammen.

– Vi tar i bruk menneskestemmen med utgangspunkt i
operasjangeren. I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire
årstider, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer,
planter og trær gjennom ritualer og lek, forteller Hovik og
Rustad.

Amerikansk storavis om Trondheim: – En perfekt
introduksjon til Norge

Nært og sanselig

Lise Hovik er kunstnerisk leder for Teater Fot, og har nylig
ledet det kunstneriske forskningsprosjektet «Lydhør» i
Kongsgården, med barnehagebarn, pedagoger, kunstnere og
forskere sammen med planter, trær, samt natur og
gjenbruksmaterialer fra stedet.

Operasanger Ola Marius prøver kostyme.

– Det handler om å utvikle det nære, sanselige og
følelsesmessige. Jeg synes det er spennende å trekke
naturen inn i kunsten og se hvordan vi kan samspille med
naturen på andre premisser enn nyttemåten. «Operafrø»
tenker på naturen som en levende og aktiv part. Frøet blir til
planter, men blir til barn også.

Spontane utbrudd
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Operasanger Ola Marius Ryan sier det hele er godt planlagt,
men også veldig spontant.

– Vi trener oss på hvordan vi skal ta de spontane
reaksjonene eller eventuelle utbrudd fra publikum. Det er ikke
sang originalt i denne musikken, men det jeg og Lars har
gjort er å hente ut en del musikalske tema og elementer fra
denne musikken, og som er essensielt for hver årstid. Og så
lager vi tostemt sang.

Lise Hovik er spent på mottakelsen.

Ryan underviser i musikk på Nord universitet, og som artist
har han stort sett reist rundt med forestillinger for voksne.

– Men jeg har erfaring fra egne barn da de var babyer, og har
sett hvordan musikk virker.

Bleiebytte i pausen

I første del av forestillingen er det en seanse ute på Ringve.
Her starter det med litt bjelleklinging og sang rundt det
sovende treet, og så tar alle med seg denne energien inn i
den vakre vinterhulen, der bøkefrø og andre rare frø skal få
synge, risle og rasle! Her kan publikum også få byttet bleier
før forestillingen fortsetter innendørs og de får utlevert et
teppe som de kan ligge eller krype på.

– Det er opera for babypublikum, men de kommer selvsagt
ikke helt alene. Dette er en sjanger som har utviklet seg
gjennom de siste 20 årene og er slik sett ikke den første
babyoperaen i verden, sier Lise Hovik.

Berit Haltvik With retter på kostymet.
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– Vi oppfatter dette som nyskapende i norsk sammenheng.
Det å lage babyopera er ikke veldig vanlig. Vi mener også
måten prosjektet forholder seg til naturen på, og utforsker det
rituelle, kan være interessant for andre enn målgruppa å
høre om.

Ganske eksklusivt

Gjennom flere år har Lise Hovik og Janne Brit Rustad
samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna.

– Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for
målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og
virkemidlene. Sang og stemmen er noe av det fineste små
babyer vet. Det er det som representerer det varme, gode og
omsorgsfulle, det samme med pusten og hjerterytmen. Dette
er noe babyer forstår veldig godt.

Hovik sier de bare åpner for tolv babyer per forestilling.

– Det er ganske eksklusivt.

Knutsen & Ludvigsen har pynta seg og skal på fest

Publikum kan skrike høyt

Babyene er tett på foreldrene under hele forestillingen. De får
også kravle litt rundt dersom de er i stand til det. Vår erfaring
er at de tar innover seg musikken, og at de er ekstremt
oppmerksomme og påkoblet det vi gjør. Dette er det beste
publikummet du kan drømme om, sier Hovik.

– Dere er forberedt på spontane latterhikst og hylende
babygråt.
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– Ja, det er bare gøy, men vi har aldri helt kontroll. Babyer
kan ha veldig sterke stemmer. De kan skrike høyt, men det
kan operasangere også. Det er en sammenheng.
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