
 
Pressemeddelelse 
Aarhus den 22. marts 2013 

Den Jyske Opera præsenterer 
 

 
 

- En OpeRap af og med  
Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor ● Rap Akademiet ● Den Jyske Opera 

 

Godsbanen 
Tirsdag den 23. april 2013  kl. 17.00 og 19.00 

Gratis adgang ● Indgang ved Den Rå Hal ● fra 12 år og opefter ● Varighed 50 minutter 
 
40 piger i 16-17 års alderen, 6 rappere, en komponist, en digter, en koreograf og Den Jyske Opera 
samarbejder i øjeblikket om forestillingen ”…ligesom mit liv” med premiere den 23. april på 
Godsbanen i Aarhus.  
 
Ny genre: OpeRap 
”…ligesom mit liv” er en OpeRap: en ny genre og en musikalsk forestilling for og med unge. 
Engagerede og ambitiøse unge fra vidt forskellige musikalske miljøer, nemlig piger fra Det Jyske 
Musikkonservatoriums Pigekor og rappere fra Rap Akademiet i Bispehaven, mødtes allerede i 
efteråret 2012 for at kickstarte arbejdet med denne nye genre. 
 
Gennem en kreativt skabende proces med digteren Mads Mygind, komponisten Peter  
Navarro-Alonso og produceren Mark Merek har de unge bidraget med både tekster og musik, som 
både bruges i deres originale form og bearbejdes af professionelle voksne kunstnere. Titlen 
”…ligesom mit liv” er hentet fra en af de unges tekster og afspejler, hvad der optager unge: At 
skabe sit eget liv i samliv og samarbejde med andre.  
 
Publikum føres rundt på Godsbanen: Den Rå Hal – Radar - Foyeren 
”…ligesom mit liv” spiller på Aarhus-kulturens banegård, Godsbanen, og bevæger sig rundt på tre 
forskellige stationer: I Den Rå Hal præsenteres de unges bidrag sat i musik af komponist Peter 
Navarro-Alonso i et helt nyt værk for pigekor, operasolist, bratsch og elektronik. I Radar 
præsenteres ungdomslivet set i rapperes perspektiv og på den sidste station, Foyeren, remixes 
værket i en udgave, der inddrager alle de unge.  
 
 



 
 
 
For publikum begynder rejsen i Den Rå Hal: Forført af Sacha Worlds koreografi lokkes og føres 
publikum fra den ene station til den anden som en levende del af det kunstneriske udtryk. 
 
Der er gratis adgang og billetreservation er ikke mulig. Der er begrænset antal pladser. 
 
 
For yderligere information kontakt: 
Børneoperaproducent Birgitte Holt Nielsen, Den Jyske Opera, tlf. 2364 2613. 
 
 
Med venlig hilsen 
Den Jyske Opera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samarbejde med RapAkademiet: 

 
 
Støttet af Statens Kunstfond: 
 

 
 
 
 



 
 

CV’er 
 
Om holdet bag og på scenen 
 
Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor 
Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor er et elitekor bestående af ca. 40 sangere. Koret har en 
stor koncertvirksomhed både i Danmark og i udlandet. Koret øver 3 ½ time en gang om ugen, al 
musik synges udenad til koncert, og klang og udtryk forfines i en meget koncentreret proces. 
Dirigent Helle Høyer har ledet koret siden 1986. For yderligere info se:  
www.djm-pigekor.dk/nyheder.html 
 
Rap Akademiet 
Rapakademiet er et unikt tilbud af sin art – skabt for at holde unge ude af kriminalitet og nu 
undervejs til at blive et udklækningssted for professionelle rappere og musikere. De unge stilles 
store udfordringer af de professionelle, der er tilknyttet Rap Akademiet, og bl.a. har akademiets 
unge rappere deltaget i projekter med Aarhus Symfoniorkester. 
For yderligere info se: www.rapakademi.dk 
 
 
De professionelle 
 
Peter Navarro-Alonso – komponist 
Peter Navarro-Alonso er klassisk saxofonist og komponist, uddannet fra Real Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.  Det dobbelte virke som 
skabende og udøvende kunstner præger Peter Navarro-Alonsos produktioner, og han er stifter af 
og i dag den ene halvdel af det skabende og udøvende komponistfællesskab Kundi Bombi. Peter 
har skrevet værker til Sjællands Symfoniorkester, DRs Ungdoms Ensemble, DR Radiopigekoret, 
Athelas Sinfonietta Copenhagen, Ensemble NORDLYS, Kammerkoret Camerata, m.fl. 
Hans musik er udgivet på CDer af Kammerkoret Hymnia, Ensemble Nordlys, ALPHA og Kundi 
Bombo. Han har modtaget Leonie Sonning Stupendiet og var i 2009 nomineret til Nordisk Råds 
Musikpris med sit ensemble ALPHA. I 2010 var han Ugens Komponist i Danmarks Radio, P2. 
 
Mads Mygind – digter 
Mads Mygind er ung dansk digter, som i 2011 debuterede med digtsamlingen Før vi har set os 
omkring (forlaget After Hand). Mads er flittig arrangør af oplæsningsaftener, poesibrunch og 
poesifestival samt underviser i litteratur og skrivning. Han har modtaget legater fra Statens 
Kunstfond og Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Mads manifesterer i sin egen digtning en særlig 
lydlig bevidsthed baseret på både flow, rytme og klang og inkorporerer den konkrete samtidige 
omverden.  
 
Mark Merek  
Rapper, sanger, producer og studietekniker. Født i Sydafrika og opvokset i den vestlige del af 
Aarhus. Mark har udgivet musik under eget navn siden 1998. Mark har været leder af projektet 
Basement Beatz siden 2006 - et ungdomsskoletilbud til unge i Aarhus Vest. Han har bl.a. arbejdet 
med grupperne TMT - som deltog i DR’s tv-program Talent 2010 - og pigegruppen 8210, som var 
med i X-Factor. Basement Beatz samarbejder nu officielt med Rap Akademiet og deler lokaler i 
Bispehaven.  
 



 
 
 
 
 
Sacha World – koreograf 
Danser, mimiker, sceneinstruktør, skuespiller og koreograf. Uddannet balletdanser. Har som 
skuespiller optrådt på Det Danske Teater, Svalegangen, Teatret ved Hans Rønne, Von Baden, 
Teatergruppen Stormen. Fra 1986-1988 leder af Aarhus Teaterakademi 
 
Estrid Molt-Ipsen – mezzosopran  
Estrid Molt-Ipsen er uddannet fra solistklassen i 2012 hos operasanger og adjunkt ved Det Jyske 
Musikkonservatorium, Bodil Øland. Debuterede som Barbarina i Den Jyske Operas opsætning af 
Figaros bryllup i efteråret 2012. Gennem sin studietid har Estrid været aktiv i det professionelle 
musikliv og har optrådt som solist i mange forskellige sammenhænge fra kirkemusik til operette 
over lieder, cabaret og ny elektronisk musik. I 2007 blev hun som eneste dansker udtaget til at 
deltage i Sibelius Singing Competition i Helsinki. Hun har deltaget i masterclasses hos bl.a. 
Dorothy Irving, Barbara Bonney, Randi Stene og Giancarlo Andretta. Siden maj 2011 har hun 
været ansat i Den Jyske Operas Kor. Estrid har modtaget legater fra Wilhelm Hansens Fond og 
Augustinus Fonden og blev i 2012 tildelt Den Jyske Operas Venners studielegat. 
 
 
 


