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Den aldrende maler Marcel genser efter et halvt århundrede en række billeder han malede i sine
ungdomsår. Gensynet fremkalder minder om en svunden tid hvor han sammen med en gruppe venner
udlevede sine drømme om et kunstnerliv på et koldt loftskammer i Paris.
Det er en af verdens mest berømte og elskede operaer, Puccinis La bohème, der ligger til grund for denne
operafortælling. Men historien lempes fri af operaens handling og sættes ind i en ny sammenhæng der
giver den selvstændig form og på samme tid føjer nye dimensioner til den kendte fortælling.
BILLEDER FRA ET BOHEMELIV er Søren Schellings anden operafortælling. Tidligere har han udgivet
FUGLEFÆNGEREN, en fri fortælling over Mozarts opera Tryllefløjten. Teksten ledsages af en række originale
illustrationer skabt af den anerkendte billedkunstner og illustrator Anne Marie Johansen.
Om forfatteren
Født i Esbjerg 1977, cand.mag. i litteratur, sprog, retorik og formidling fra Aarhus Universitet og
tidligere klassisk sang-studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium. Søren Schelling har siden sin
barndom været grebet og inspireret af operaens magiske univers – et univers han har fastholdt, og som han
søger at udbrede i sit professionelle liv som sanger, foredragsholder og operaformidler. Gennem de seneste
5 år har han arbejdet med operafortællinger, både i litterær form og som live fortællinger flettet sammen
med billeder og musik. Hermed søger Søren Schelling ikke bare at give nyt blod til operaformidlingen, men
samtidig at tilføre den en original kunstnerisk dimension.
Læs mere: www.operafortaelling.dk og www.sorenschelling.dk
Om illustratoren
Anne Marie Johansen er født i Aalborg i 1968 og bor i Frederikshavn, hvor hun arbejder som billedkunstner
og illustrator. Tilbagevendende inspirationskilder er bl.a. Bibelens fortællinger, salmesang og poesi. Anne
Marie Johansen har bl.a. illustreret 150 salmer fra den danske salmebog, og i 2014 introducerede hun
Salmeskabet hvis hylder, låger og skuffer gemmer på fælles oplevelser i mødet mellem salmesang, ord og
billedkunst.
Læs mere: www.annemariejohansen.dk og www.salmeskabet.dk
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