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Mozarts opera Tryllefløjten hører til de mest populære i verden. Og det er ikke uden grund. For udover
at være fuld af vidunderlig musik rummer den en fantastisk historie – et rigtigt eventyr om prinser og
prinsesser, om det gode og det det onde, om magt og kærlighed og farlige prøvelser.
Fuglefængeren er en fri fortælling over Mozarts opera. Vi følger den muntre fuglefænger Papageno der
sammen med Prins Tamino rejser ud for at redde Nattens Dronnings datter, Pamina, fra den magtfulde
Sarastro. Det bliver en lang og farlig rejse hvor ikke alt går som forventet.
Fortællingen er forsynet med originale illustrationer af den anerkendte billedkunstner og illustrator
Anne Marie Johansen, som i forbindelse med udarbejdelsen af denne reviderede udgave også har udarbejdet en række sort-hvide vignetter. Også bogens format er ændret, så illustrationerne komme
bedre til deres ret.
En unik serie af operafortællinger
Operafortællingerne er resultatet af et unikt samarbejde mellem forfatter, sanger og operaformidler
Søren Schelling og kunstneren og illustratoren Anne Marie Johansen, der kombinerer opera, litteratur
og billedkunst. Foruden Fuglefængeren har de udsendt operafortællingen Billeder fra et bohemeliv,
skrevet over Puccinis berømte opera La bohème. Næste bog i serien forventes at udkomme i foråret
2020.
Om forfatteren
Søren Schelling er 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 bor i Odder og arbejder
professionelt som sanger, foredragsholder og operaformidler. Med sine operafortællinger søger han 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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