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Finlands nationalopera och -balett är en nationell konst-
institution som bjuder finländare i alla åldrar på opera- 
och balettföreställningar och andra evenemang. Med 
gästspel, operor för och med skolelever, TV-sändningar 
och streaming når FNOB hela landet och även  
en publik runt om i världen.

Med avseende på personalen är Finlands nationalopera 
och -balett ett medelstort opera- och balettkompani. 

Under året 2016 hade FNOB i medeltal 538 anställda 
som representerade 36 olika nationaliteter. Orkestern 
har 112 medlemmar, kören 50 sångare, baletten 78 
dansare och FNB:s ungdomsungdomsgrupp 12 dansare. 
Finländska och utländska gästartister uppträder vid 
sidan av FNOB:s egna solister. FNOB anställer även 
många professionella hantverkare från skomakare 
till metallarbetare. Vårt mål är att skapa en god och 
inspirerande arbetsplats för alla yrkesgrupper genom 
att se till att verksamheten är jämlik, öppen och rättvis, 
genom att erbjuda möjligheter att ständigt utveckla de 
egna färdigheterna och genom att stöda personalens 
välmåga i arbetet. 

FNOB sätter i allmänhet upp fyra nya operaproduk-
tioner och tre nya baletter per år. Till dessa kommer 
nyuppsättningar av gamla produktioner vilket resulterar 
i ett omväxlande programutbud varje vecka och kan 
inkludera dussintals produktioner under ett år. FNOB 
ger både etablerade klassiker och nutida operor och 
dansverk, speciellt även nya inhemska verk. Alla operor 
ges på originalspråken med engelsk, finsk och svensk 
text på textmaskinen. 

FNOB är landets enda professionella opera- och balett-
kompani. Dess historia går tillbaka till 1911; baletten 
grundades år 1922. Operan och baletten uppträdde  
under flera decennier på den lilla Alexandersteatern 
ända tills det för ändamålet byggda Operahuset 
äntligen invigdes år 1993. Huvudsalen har mer än 1300 
platser och utöver den finns den mindre s.k. Almisalen. 
Foajéerna används också för föreställningar i mindre 
skala och publika gratisevenemang. 

I Finland ger samhället opera- och balettkonsten ett 
betydande understöd. År 2016 kom 66 procent av 
verksamhetens finansiering från staten, 9 procent från 
huvudstadsregionens kommuner och 25 procent från 
bl.a. biljettintäkter och företagssamarbete. Tack vare 
det offentliga och privata understödet kan vi se till  
att biljettpriserna hålls måttliga.  

Detta är en förkortad 
version av årsberättelsen 
2016.
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DET GÅNGNA ÅRET 2016 var på många sätt framgångsrikt för Nationaloperan och -baletten. 
Salongerna var fullsatta, vi nådde mängder av ny publik och arbetsklimatet i vårt hus var 
mycket gott, då vi tillsammans bygger en stadig grund för vår framtid.

ÅRETS CENTRALA MÅL var att få nya lyssnare och tittare till våra föreställningar. Detta mål 
försökte vi nå genom att via flera kanaler bjuda olika publikgrupper på mångsidiga och be-
rörande konstupplevelser. Vi lyckades utmärkt uppnå de mål som vi ställt upp. Operahusets 
beläggningsgrad i alla föreställningar steg till rekordartade 92 procent. Speciellt glad är jag att 
vi under året på olika sätt nått 54 500 barn och unga. Konstens betydelse som stöd för barn 
och ungas utveckling är betydande och står mitt hjärta nära. 

SAMARBETSAVTALET MED ESA-PEKKA SALONEN som ingicks i höstas är en mycket viktig 
milstolpe. Vår konstnärliga partner Esa-Pekka Salonen har en mångsidig roll som dirigent, 
konstnärlig rådgivare och förespråkare för opera och balett. Avtalets femårsperiod började i 
september med operan Elektra och den fortgår till slutet av år 2021. Partnerskapets betydelse 
känns överallt i huset och även långt utanför; det bidrar till ökat intresse för oss som konst-
institution, samarbetspartner och mål för internationella toppartisters gästspel.

I HÖSTAS STARTADE VI EN OMFATTANDE STRATEGIPROCESS, inom ramen för vilken vi bildar 
oss en gemensam uppfattning om hur Finlands nationalopera och -balett skall se ut år 2025. Den 
nya styrelsen som tillträdde under år 2016 tillförde processen en hel del nya fräscha synvinklar. 
Och hela vår personal har även möjlighet att delta i detta arbete som har en så avgörande bety-
delse för vår framtid. Avsikten är att godkänna en ny strategi före början av juni månad 2017.

OSÄKERHETEN GÄLLANDE DET OFFENTLIGA STÖDETS NIVÅ I FRAMTIDEN är utmanande 
för planeringen av verksamheten, eftersom arbetets natur kräver planering med stor framför-
hållning. Före utgången av det gångna året gjorde vi programplaner t.o.m. ända fram till år 
2021. För att bredda vår finansieringsgrund har vi börjat utveckla samarbetet med olika partner 
och donatorer inom den privata sektorn. 

VERKSAMHETEN ÅR 2017 präglas av Finlands självständighetsjubileum. Det syns såväl i 
programmet och i de internationella gästspelen som i publikarbetets tyngdpunkter. Övriga 
betydande nära förestående uppgifter är valet av ny konstnärlig ledare för baletten och nästa 
chefdirektör för huset samt vidareutvecklingen av medelanskaffning och kundorienterade verk-
samhetsformer. 

FORTSATT UTVECKLING är av största betydelse för konstinstitutioner av vårt slag. Utveck-
lingsarbetet måste ske med respekt för lyssnarnas och tittarnas åsikter och genom att ibland 
även erbjuda dem sådant som de inte ens visste att de ville ha. I denna ödmjuka utvecklings-
anda har vi gjort uppbyggande och framgångsrikt arbete under året 2016. För detta vill jag 
framföra mitt varmaste tack till vår styrelse, förvaltningsrådet och vår personal. Ett alldeles 
speciellt stort tack vill jag rikta till vår publik – till stamkunderna för att de genom åren följt 
med våra föreställningar och till alla nya vänner av opera och balett.    

Päivi Kärkkäinen, chefdirektör

Chefdirektörens  
översikt

”
”

Fortsatt  
utveckling är 
av största 
betydelse för 
konstinstitutioner 
av vårt slag.

ETT UTMÄRKT ÅR –  
UTVECKLINGSARBETET  
GÅR VIDARE
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BREDARE PUBLIK

Styrelse-
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”
”

Vi bör se  
till att en allt  
större publik  
blir medveten  
om opera  
och balett.

JAG HAR HAFT GLÄDJEN att som stamkund följa med Nationaloperans och -balettens verk-
samhet i redan över 30 år. På basis av mina upplevelser som kund var mina förväntningar på 
organisationens ledarskap var höga, men förväntningarna överträffades mångfaldigt nu efter 
att ha varit ordförande för styrelsen sedan våren 2016. Sällan får man tillfälle att bekanta sig 
med ett hus som leds så bra. Den högklassiga ledningen av det dagliga arbetet återspeglas i 
ett utmärkt arbetsklimat och en känsla av gemenskap samt i alla medarbetares otroliga enga-
gemang i arbetet och deras passion att sträva efter perfektion. Även i styrelsens arbete ser jag 
samma engagemang och inre glöd. Då också styrelsearbetets processer är i gott skick efter 
den föregående styrelsens utmärkta arbetsinsats, har jag bara gjort smärre ändringar i dem.   

ÅR 2016 lyckades Nationaloperan och -baletten enligt min mening strålande i sitt konstnärliga 
arbete. Därom vittnar för sin del den rent av otroliga beläggningsgraden som överträffade mål-
sättningen. Vid sidan av våra storartade opera- och balettproduktioner har jag speciellt glatt 
mig åt de fullständigt nya typer av upplevelse som vi erbjudit, såsom CircOpera som kombine-
rar cirkuskonst och operapärlor. I framtiden hoppas jag att vi finner fler lika frapperande sätt 
att kombinera och kontrastera olika kulturformer, och att vi på detta sätt når helt nya tittare 
och lyssnare.

STRATEGIARBETET HAR VARIT DET VIKTIGASTE momentet på den nya styrelsens agenda. 
Vårt mål är att dra upp riktlinjerna för Nationaloperans och -balettens verksamhet fram till år 
2025. Arbetet fortsätter under våren 2017, men redan nu är det klart att vi även i fortsättningen 
vill erbjuda högklassiga konstupplevelser för såväl de nuvarande kunderna som för nya publik-
grupper oavsett hemort och ekonomisk ställning. Vi bör se till att en allt större publik blir med-
veten om opera och balett. Till våra uppgifter i en nära framtid hör viktiga anställningar, då vår 
nuvarande chefdirektör Päivi Kärkkäinen går i pension våren 2018 och balettens konstnärliga 
ledare Kenneth Greves mandat går ut sommaren 2018. 

FORTSATT BÄTTRE KVALITET OCH UTVECKLING AV DIGITALA TJÄNSTER hör till våra 
övriga strategiska kärnområden. Vi har från början av året 2016 piloterat LEAN-kunnandet och 
modellen för kontinuerlig förbättring av kvaliteten. Vi utvidgar bruket av dessa metoder till 
hela organisationen. Användandet av digitalteknik har redan i några års tid hört till våra starka 
kärnområden. Vi utnyttjar digitala lösningar både då vi erbjuder våra föreställningar åt möj-
ligast stora publikgrupper i hemlandet och utomlands och för att effektivera vår kundtjänst, 
information och marknadsföring. Vi har också utvecklat det digitala i våra webbtjänster. I den 
betydande inhemska tävlingen för digital marknadskommunikation Grand One fick vi i fjol 
priset för ”Bästa kundorienterade webbtjänst”.

VI BEHÖVER KULTUR OCH KONST inte bara för njutning och rekreation utan även för att 
utveckla våra hjärnor och sinnen och därmed vår hälsa som helhet. Som läkare känner jag 
väl musikens och kulturens hälsobringande inverkan och t.o.m. korrelation med livslängden. 
Vi strävar till att uppmuntra barnen att tidigt ta operan och baletten till sig, och vi vill öppna 
Nationaloperans och -balettens dörrar för en allt större publik. Vi vill vara med om att skapa 
upplevelser för hela folket.  

Leena Niemistö, styrelsens ordförande
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Finlands nationalopera och -balett är en nationell konstinstitution och ett opera- och ba-
letthus på hög internationell nivå. I vår mångsidiga repertoar finner var och en alternativ 
som intresserar. Utöver fräscha tolkningar av klassikerna framför vi även nya verk som 
speglar vår egen tid. 

År 2016 satte vi upp 275 föreställningar, av vilka 169 på stora scenen. På Opera-
husets lilla scen, Almisalen, samt i foajéerna gavs tillfälle att höra konserter, uppleva 
föreställningar riktade till barn och unga samt möjlighet att träffa opera- och balett-
konstnärer vid publika gratisevenemang. 

Under året hade våra avgiftsbelagda och avgiftsfria föreställningar en publik på 
294 410 personer och bland dessa 29 819 tittare utanför operahuset. Om vi därtill lägger 
olika evenemang inom publikarbetet och andra projekt uppgår besökarantalet till allt 
som allt cirka 317 000.

Operahusets beläggningsgrad nådde upp till rekordartade 92 procent. Musikalen 
Fantomen på Operan som fortsatte under våren samt CircOpera som kombinerar cirkus 
och opera var utsålda till 99 procent och operan Elektra till 100 procent. Också de övri-
ga föreställningarna hade hög beläggning och det såldes fler säsongskort än någonsin. 

Den scifi-betonade operan Indigo som hämtar sin inspiration ur metal-musiken 
nådde nya publikgrupper. Verket komponerades av gruppen Apocalypticas medlemmar 
Perttu Kivilaakso och Eicca Toppinen och den editerades, arrangerades och orkestrera-
des av Jaakko Kuusisto, som även dirigerade uruppförandet. 

Årets danssäsong inleddes med Masters of Movement, en helhet som gavs i febru-
ari och bestod av fyra enskilda dansverk. Av kvällens koreografer har Jorma Uotinen och 
Carolyn Carlson gjort karriär i decennier både i Finland och utomlands, och Demis Volpi 
och Alexander Ekman besökte Finland för första gången.  

Mozarts Trollflöjten har i den version vi gav skördat lagrar på många håll. Kombi-
nationen av animation och levande sångare togs ytterst väl emot av både kritiker och 
publik. Regissören Barrie Koskys och den brittiska 1927-gruppens omtyckta produktion 
sågs först på Komische Oper Berlin och har sedan dess väckt stor internationell upp-
märksamhet. 

Igor Stravinskys opera Rucklarens väg fick sin premiär i mars efter ett uppehåll på 
51 år. Denna Faustliknande story om en ung mans väg i fördärvet regisserades av den 
berömde regissören Dmitrij Bertman från Helikon Opera i Moskva. 

Spanjoren Nacho Duatos dansverk BACH. Forms of Silence and Emptiness som 
presenterar geniet Bachs liv och verk hade premiär i maj. Duato är konstnärlig ledare för 
Statsbaletten i Berlin och för detta verk han har belönats med Benois de la danse 2000, 
som också brukar kallas för dansvärldens Oscar. Vi hyrde den av Den Norske Opera & 
Ballett.  

Höstsäsongen öppnades med Richard Strauss Elektra som blev Patrice Chéreaus 
sista regi. Alla föreställningar av operan dirigerades av Esa-Pekka Salonen som är 
vår konstnärlige partner och som även förde en konsertant version av föreställning-
en till Östersjöfestivalen i Stockholm. Elektra sattes upp i samarbete med festivalen 
Aix-en-Provence, La Scala i Milano, Metropolitan i New York, Gran Teatre del Liceu i 
Barcelona samt Staatsoper Berlin.  

MÅNGSIDIGA  
FÖRESTÄLLNINGAR  
FÖR FULLA HUS

BACH. Forms of Silence and Emptiness

Finlands  
nationalopera och 
-balett idag
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Tohtori Akustiikka ja kadonnut ääni  

(Doktor Akustik och den försvunna rösten)

Nationalbaletten hade hela två uruppföranden under det gångna året. Höstsä-
songen öppnades med Natália Hore�cnás nya vision av klassikern Romeo och Julia. 
Berättelsen om de unga älskande sattes upp i samarbete med Slovakiens nationalteater. 
Det andra uruppförandet var Jorma Elos, Bostonbalettens koreograf, tolkning av Lewis 
Carrolls älskade böcker Alice i Underlandet och Alice i spegellandet. För den sagolika 
scenografin och kostymeringen till Alice i Underlandet svarade Robert Perdziola.

En av höjdpunkterna under hösten blev Ludvig van Beethovens Missa solemnis 
med Jukka-Pekka Saraste som gästdirigent. Verket som hör till den sakrala musikens 
största prestationer gavs i Sibeliushuset i Lahtis och i Johanneskyrkan i Helsingfors med 
orkester, kör och fyra solister. 

Konstnärlige chefen för Royal Opera House London, Kasper Holten, som besökt 
oss också tidigare, regisserade i november Wagners opera Den flygande holländaren 
som han placerat i stadsmiljö i den internationella konstvärlden. I rollerna glänste bl.a. 
Camilla Nylund och Johan Reuter. 

Publikarbetet 
kompletterades  
med verk i litet  

format för  
småttingar

Stage24  
virtualscenen  

nådde massor  
av tittare

Publikarbetet är vid sidan av opera- och balettproduktionerna en tredje, central och 
strategiskt viktig verksamhet för oss. Dess mål är att erbjuda konstupplevelser för dem 
som inte nås av våra övriga verksamhetsformer. 

År 2016 fortsatte vid med de etablerade formerna av publikarbete: Konststunder 
för barn och bebisar samt Tedans för seniorer på själva Operahuset och streamade på 
tiotals vårdhem på olika håll i landet.  

Vi startade en ny verksamhetsform, Småttingarnas konststunder, som komplette-
rar vårt utbud för barn under skolåldern. Som första föreställning riktad till småttingar 
gav vi en ca halv timme lång version av Mozarts Trollflöjten. Dessutom uruppförde vi 
baletten Ämpärimies (Mannen med ämbaret) som handlar om balettdansarens vardag 
och riktar sig till förskolelever och årskurserna 1-6. 

I Nationalbalettens och Ballet Finlands gemensamma dansworkshopar deltog näs-
tan 10 000 skolelever. Därtill fick tusentals skolelever, studerande och andra vara med 
om operors och baletters generalrepetitioner och fick i anslutning till de olika verken 
tillfälle att delta i workshopar som nu för första gången också arrangerades på svenska. 

I anslutning till det sedan år 2011 fungerande stora samarbetsprojektet Kuule, minä 
sävellän! (Hear this, I am a composer) uruppfördes operan Aikalisä eller Time Out som 
komponerats av finländska och amerikanska ungdomar. Under tidigare år har de unga 
komponerat konserter under ledning av professionella musiker. Kuule, minä sävellän! 
baserar sig på New York-filharmonikernas utbildningsprogram Very Young Composers.  
I projektet deltar Nationaloperan, Sibelius-Akademin, Radions symfoniorkester,  
Helsingfors stadsorkester och Musikhuset. 

År 2016 tog vi i bruk en ny streamingteknik som gör det möjligt att sända föreställning-
ar från huvudscenen direkt eller förmedla dem senare. Via virtualscenen Stage24 som 
finns på vår webbsida erbjuder vi vissa av våra föreställningar som kan ses när som helst 
i Finland och utomlands. Utöver ett flertal hela föreställningar bjuder Stage24 också 
bakgrundsinformation och stämningsbildande material från repetitioner och bakom 
kulisserna. 

År 2016 nådde våra streamade föreställningar ca 170 000 personer i Finland och 
internationellt, och via Stage24 laddades programmaterial ner 159 000 gånger. Radie-
ringarna och televiseringarna var färre än året innan och via dem följde 511 000 tittare 
och lyssnare våra föreställningar i Finland och på annat håll i världen.  
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Liksom tidigare år gästspelade hos oss ett stort antal internationella artister. Vi hade 
aktivt samarbete med andra operahus och danskompanier bl.a. via organisationen Ope-
ra Europa samt samarbete med opera- och balettcheferna i de nordiska länderna och 
i Balticum. Det hör även till praxis i vår verksamhet att hyra, köpa och producera hela 
produktioner i samarbete med andra opera- och baletthus. 

Under året samarbetade vi med Komische Oper Berlin, Den Norske Opera & Balett 
samt Slovakiens nationalteater. New National Theatre i Tokyo satte å sin sida upp 
våruppsättning av Wagners Valkyrian. 

Genom televisering, radiering, streaming och i återgiven form är våra opera- och 
balettföreställningar tillgängliga för allt större publikmängder i Finland och internatio-
nellt. Den internationella publiken hade år 2016 tillfälle att se Perttu Kivilaaksos och  
Eicca Toppinens opera Indigo via ARTE France, ARTE Germany samt ARTE Concert–
webbsidorna. Därtill förmedlades Kenneth Greves Den lilla sjöjungfrun via en inhemsk 
klassisk radiokanals webbsidor och våra egen webbtjänst Stage 24 världen runt. I sam-
arbete med Helsingin Sanomats utbud av levande bild HSTV streamade vi bl.a. baletten 
Romeo och Julia, CircOpera och Carl Orffs Carmina Burana konsertant. Alla dessa 
förmedlades även av vår platform Stage 24. 

År 2015 startade den europeiska webbtjänsten The Opera Platform som fortsätter 
sin verksamhet. I projektet deltar förutom Finlands nationalopera och -balett femton eu-
ropeiska operahus. Via The Opera Platform sänder dessa hus ett urval av sina föreställ-
ningar avgiftsfritt på webben på adressen theoperaplatform.eu. 

Omfattande 
internationellt 

samarbete 

Medel-
anskaffningsteamet 

inleder arbetet

Indigo

I början av år 2016 inledde vi en aktiv medelanskaffning genom att grunda ett nytt team 
för ändamålet med uppgift att utveckla företagssamarbetet och långsiktiga kontakter 
till donatorer. Arbetet för medelanskaffning startade med nya initiativ i företagsvärlden 
och på annat håll. Genom att på detta sätt försöka förstärka vår egen finansieringsan-
del bereder vi oss för en eventuell åtstramning av den offentliga finansieringen under 
kommande år. 

Med arbetspensionsföretaget Varma fortsatte vi vårt avtal om huvudsamarbets-
partnerskap med ytterligare två år. Med Kalevala Koru träffade vi ett avtal om design 
av ett halssmycke inspirerat av verket Kalevalalandet som har premiär i november 2017. 
Finnair är samarbetspartner vid Nationalbalettens gästspel i Japan i Tokyo och Osaka i 
april 2017. 

Vi vill skapa en personlig, annorlunda modell för medelanskaffning, där våra före-
tagspartner och våra donatorer upplever sig vara medlemmar i operans och balettens 
familj. Vi är representerade i Opera Europan Fundraising Forum och försöker intensifiera 
det internationella samarbetet för att hitta de bästa möjliga modellerna. 

http://www.theoperaplatform.eu
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