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Sara Jangfeldt gör 
17 roller i nyskriven 
musikalmonolog 
om Jenny Lind 
 

Med urpremiär 15 december gör Soppteatern musikalmonolog om Jenny Lind efter manus 
och regi av Rikard Bergqvist. Till nyskriven musik spelar Sara Jangfeldt den världskända 
operastjärnan och sexton andra färgstarka personligheter som korsade hennes liv. I 
föreställningen skildras Jennys kamp för att ta kontroll över sin karriär, övervinna sin 
scenskräck och finna den trygghet och kärlek hon aldrig fick som barn. 
 
Bara ett stenkast ifrån Soppteatern föddes 1820 ett oäkta barn som övergavs av sina 
föräldrar. Hon kom att bli operastjärna under namnet Jenny Lind och gjorde en osannolik 
livsresa från misär till världsberömmelse och rikedom.  
 
– Berättelsen om Jenny Lind är en askunge-saga och såna är alltid intressanta att gestalta. 
Samtidigt får man en fascinerande inblick i hur samhället och inte minst kulturlivet 
fungerade på 1800-talet. Jenny var en komplex och mycket viljestark person, ett geni som 
gick sin egen väg, säger Rikard Bergqvist, manusförfattare och regissör. 
 
Jenny Lind uppträdde världen över och blev nära vän med storheter som kompositören Felix 
Mendelssohn, Drottning Victoria av Storbritannien och författaren H. C. Andersen. Dessa 
utgör några av alla de roller som Sara Jangfeldt nu spelar.  
 
– 17 roller på 55 min är en utmaning för en skådespelare. Men också ett ypperligt tillfälle att 
lära känna Jenny Lind, säger Sara Jangfeldt.  
 
Musiken är specialskriven av Sara Jangfeldt och Rikard Bergqvist samt arrangerad för fiol och 
cello av Kristofer Nergårdh som även står för musikbakgrunderna. I föreställningen framförs 
musiken förinspelad med Anna Wallgren på cello och Daniel Migdal på fiol.  
 
– Vi ville att musiken skulle andas nutid så ljudbilden är helt elektronisk blandad med stråk, 
fortsätter Sara. 
 



Rikard Bergqvist och Sara Jangfeldt har tidigare samarbetat i bland annat The Spooky Horror 
Soup på Soppteatern, Lola Blau på Kulturhuset Stadsteatern samt Carmencita Rockefeller 
och Stoppa Världen! på GöteborgsOperan. 
 

 

JENNY LIND 

Urpremiär 15 december kl. 12.00 på Soppteatern 

 

Manus & regi: Rikard Bergqvist  

Scenografi & kostym: Anna Dolata 

Musik: Sara Jangfeldt, Rikard Bergqvist   

Arrangemang & musikbakgrunder: Kristofer Nergårdh   

Ljuddesign: Fredrik Meyer   

Cello: Anna Wallgren   

Fiol: Daniel Migdal   

Mask: Carina Saxenberg   

Ljus: Robert Larein 

Ljud: Sebastian Darth 

Rekvisita: Anja Liedtke 

På scen: Sara Jangfeldt 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

För pressfrågor kontakta:  

Daniel Reinhammar, presskontakt Soppteatern, Kulturhuset Stadsteatern 

daniel.reinhammar@kulturhusetstadsteatern.se  
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