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Ad «Helt konge å si nei – en opera om kongens nei, krig og fred og sånn»  
 

Koret med den internasjonalt anerkjente grunntonen, den mer lokalt aksepterte klangen og den 

korpolitisk oppsiktsvekkende og svært innovative triple bunnlinjetekningen, Elverum 

Mannskor, vil med dette invitere HMK Harald med følge til vår operasatsing lørdag 16.januar 

fra klokken 18.00 i Terningen Arna. Operasatsingen er inspirert av den kommende storfilmen 

«Kongens Nei – tre dager i april».   

 

Gjennom en egen operaforestilling og påfølgende gallafest er tanken å skape engasjement 

rundt den kommende storfilmen «Kongens nei – tre døgn i april» og ikke minst å spre 

operakunsten til et nytt og bredere publikum. Operaforestillingen har fått navnet «Helt konge 

å si nei – en opera om kongens nei, krig og fred og sånn» og er satt sammen av kjente 

operastykker som framføres av både koret, solister fra Den norske Opera og ulike musikere. 

Alene eller sammen. De klassiske operaene vil møte temaer og dilemmaer som var aktuelle 

både under 2.verdenskrig og som er det fortsatt. Målet er å aktualisere både filmen om 

aprildagene i Elverum og de klassiske operaene. Alt under ledelse av Anders Baasmo 

Christiansen, som jo har rollen som kong Olav i filmen. 

 

Vi vil også benytte anledningen til å takke for sist da vi leverte korsatsen «Gamle Norge» for 

Hans Majestet kongen da han besøkte Elverum Folkehøgskole 10.april 2008. Vi ser dog en 

viss fare for at korets medlemmer, med sine velsittende og derfor helt åpenbart skreddersydde 

korjakker i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, husker hendelsen bedre enn 

hovedpersonen selv.  

 

Elverum Mannskor ser det som helt naturlig å invitere Hans Majestet kongen til å overvære 

operaforestillingen fordi den er basert på historiske og viktige begivenheten både  

for Norge og monarkiet. Dersom Hans Majestet kongen, av en eller annen grunn, skulle være 

forhindret, ser vi eventuelt frem til å ta imot andre representanter fra Kongehuset. 

 

Elverum Mannskor ber vennligst om svar på invitasjonen innen 20.desember. 
 

 

 

Med hilsen fra Elverum Mannskor 
v/President Jan Eirik Krey 
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