
Hvad laver  
en fysiker som 
chef for Den 
Kongelige  
Opera?
Operaen blander intellekt 
med passion og skal være et 
menneskeligt og musikalsk 
fundament i en verden, der 
bliver stadig mere foranderlig 
og forvirrende, mener fysiker 
og chef for Den Kongelige 
Opera John Fulljames. 
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En snert af arrogance sitrer 
i det lille pasfoto af ope-
rachefen, der hænger ved 
personaleindgangen. Det 
er noget i det skarpe blik, 
det tynde smil. Men når 

man så møder ham traskende ned 
ad kontorgangen med fløjt fra læber-
ne, når han kaster sit smalle legeme 
ned i lænestolen på kontoret, så den 
nærmest synker ind i stoffet, så op-
dager man, at smilet og blikket ikke 
er arrogant, men ildfuldt. Her er en 
mand, der lader sig underholde af 
verden, og som vil give den oplevel-
se tilbage igen.

“Opera er underholdning. Når du 
køber en billet, så gør du det først 
og fremmest, fordi du vil ud og have 
en fantastisk aften. Så hvis du forla-
der salen uden at føle dig rørt, så har 
vi ikke gjort vores arbejde. We gotta 
make great shows”, siger han.

John Fulljames, 43-årig brite, har 
været chef for Den Kongelige Ope-
ra siden august i fjor. En position, 
der er blandt de vigtigste i scenekun-
stens verden. Og en institution, der 
bør være blandt de vigtigste i den of-
fentlige samtale, mener han.

“Som kuratorer og kunstnere for-
søger vi med operaen at bringe de 
store menneskelige historier frem i 
den samtale, vi har som nation. Hvor 
er vi? Hvor er vi på vej hen? Hvem 
er vi?”

Fra naturvidenskabens 
svar til kunstens tvivl
John Fulljames flyttede til Køben-
havn fra London og har flyttet rundt 
i byen fra lejlighed til lejlighed som 
en anden studerende. Nu sidder han 
så på et kontor i Operahusets konge-
side, et elegant indrettet rum med 
bløde stole, kunst på væggene og et 
forkontor til sekretæren, der altid 
har te på termokanden.

Han kunne imidlertid let være 
endt i en privat virksomhed et helt 
andet sted i verden, hvis det ikke var 
for en afgørende skillevej mellem na-
turvidenskaben og den udøvende 
kunst. 

“Jeg gik på en skole, hvor du læ-
ste naturvidenskab, hvis du fik mu-
ligheden for det. Det handlede om, 
at det var her, der var størst akade-
misk prestige og en klar karrieresti-
ge”, siger han.

Faren var fysiklærer, familien kri-
sten og aktiv i menigheden. Som 
barn forfulgte John om dagen natur-
videnskaben i skolen, om aftenen 
korsang i den lokale kirke.

Vekselvirkningen fortsatte på 
University of Cambridge, hvor han 
dimitterede med high honours i fy-
sik, men allerede undervejs i studi-
et blev forgabt i musikken og scene-
kunsten.

“Jeg fik så meget glæde ud af at 
synge og spille skuespil, at jeg endte 
med at bruge mere tid på at optræ-
de end i laboratoriet. Det involvere-
de mere interaktion med mennesker 
end at sidde for sig selv og udvikle 
teorier …”.

Han lukker øjnene, falder dybere 
ind i stolen.

“Men mit hjerte er stadig med na-
turvidenskaben. I fysikkens verden 
er det muligt at finde den mest ele-
gante løsning – og så kan det ikke 
forbedres. Du ved, når du har gjort 
det godt. Det er stærkt tilfredsstillen-
de, innit?”, siger han.

Da John Fulljames i stedet valgte 
operaens vej, valgte han altså samti-
dig usikkerheden til.

“Selv hvis du instruerer den 
mest geniale opera, vil du altid kun-
ne dykke dybere, ændre noget”, si-
ger han og krydser sine ben som en 
skæv saks og lægger en finger på næ-
seryggen. Han peger på et maleri på 
væggen.

“De her billeder er bare forsøg. 
Det er al kunst i sidste ende. Der vil 
altid være brister, mulige forbedrin-
ger. I sidste ende er det også det, der 
gør det rigt”.

Metodelæren fra naturvidenska-
ben tager John Fulljames til gengæld 
med sig videre i operaens verden. 
Han har lært at være omhyggelig, 
grundig. Arbejde sammen med an-
dre om et problem. Fremsætte en 
hypotese, teste den, prøve igen. Bli-
ve ved.

Den slags faglige vekselvirkning 
må man for alt i verden ikke glemme 
på uddannelserne, mener han. 

“Der er en enorm fare for, at pen-
sum bliver gjort mere og mere smalt 
over tid. At vi fokuserer uddannel-
se udelukkende på naturvidenskab, 
matematik og teknologi – på bekost-
ning af den kulturelle uddannelse. 
Det handler om employability, men 
det er en misforståelse, at det skal 
være formålet med uddannelse. Ud-
dannelse handler ikke om at skabe 
arbejdskraft, men om at skabe men-
nesker”, siger han.

“Det er essentielt, at vi involverer 
den udøvende kunst i uddannelser-
ne. Musik bør være en del af curricu-
lum. Det er afgørende for at udvikle 
ikke bare din evne til at tænke rati-

JOHN FULLJAMES
Født 1975.  
Opvokset i Birmingham og Kenya.

UDDANNELSE:
Uddannet fysiker ved University 
of Cambridge.
Har instrueret bl.a. Rossinis “La 
donna del lago”,  
Weills “Mahagonny” og 
Glucks “Orfeus og Eurydike”.

JOB: 
1997-2011: Kunstnerisk leder af 
The Opera Group.
2011-2017: Souschef ved the Royal 
Opera House i London.
2017-: Operachef på Det 
 Kongelige Teater.

Kan følges på Twitter under 
 navnet @JohnFulljames.
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onelt, men også din emotionelle føl-
somhed”.

Gør det historiske universelt
John Fulljames forsøger at vænne sig 
af med sit fløjteri. Intet sted er fyldt 
med mere overtro end operascenen, 
og særligt fløjteriet er strengt forbudt 
og forbundet med ulykke. I gamle 
dage blev de tunge kulisser og sce-
netæpper betjent af sømænd, som 
til havs var vant til at kommunike-
re med fløjt, lyder den almindelige 
forklaring. Et forkert fløjt fra gulvet 
kunne derfor risikere at sende dig en 
sandsæk i hovedet på dig.

Den Kongelige Opera har en hi-
storie som de færreste operahuse. 
Her spiller verdens ældste orkester, 
Det Kongelige Kapel, hvis historie 
går tilbage til 1448, hvor det tjente 
kong Christian 1. Det forpligter, me-
ner John Fulljames.

“Mange af de store mestre fra mu-
sikkens verden – Carl Nielsen, Bern-
stein, Simon Rattle – de har arbejdet 
i denne institution. Det giver mig en 
følelse af privilegium og også enormt 
ansvar”, siger han.

“Opera er en del af vores historie 
og har samme værdi for samfundet 

som det, vi ser på museerne. Det er 
bare en levende kulturarv, der kun 
eksisterer, hvis vi holder den i live. 
Hvis tråden til fortiden først knæk-
ker, så får vi den aldrig tilbage”.

Tag “Otello” som eksempel, Giu-
seppe Verdis opera baseret på Shake-
speares tragedie “Othello”. 

““Otello” er som opera et studie 
i jalousi, paranoia, de store følelser 
– langt mere end en specifik histo-
rie på et bestemt tidspunkt og sted i 
Shakespeares “Othello”. Med opera-

en sker der et skifte fra det specifik-
ke til det universelle”, siger han.

I den kommende sæson instru-
erer John Fulljames selv “Nixon in 
China” fra 1987. I operaens verden et 
nyere stykke, men alligevel i en helt 
anden kontekst, end dengang det 
blev skrevet. I dag vil det måske sna-
rere sende tankerne mod Trumps 
møde med Kim Jong-un end Nixons 
møde med Mao. Derfor skal opførel-
sen gentænkes og fortolkes på ny. 
Den skal gøres “fresh, that’s a good 
word”, siger John Fulljames.

“Man kan tro, at et operastykke 
er bedaget, fordi det er 300 år gam-
melt. Men de fleste operakomponi-
ster var radikale med ekstreme idé-
er, som udfordrede samfundet, og 
deres værker er lige så aktuelle i dag 
som før – så længe de bliver gjort 
umiddelbare, levende”, siger han.

“Opera er en forfærdelig genre til 
at skildre samtiden dokumentarisk. 
Men den er brillant til følelser, til for-
tællinger, til myter. Det skaber en 
sammenhæng, en universel forstå-
else af mennesket og livet. I et sam-
fund, der bliver stadig hurtigere og 
mere forvirrende, er det vigtigere 
end nogensinde”.   &

“Men mit hjerte er   
stadig med naturviden-
skaben. I fysikkens 
 verden er det  muligt at 
finde den mest  elegante 
løsning – og så kan det 
ikke forbedres”. 
John Fulljames, operachef

“Det er essen-
tielt, at vi involve-
rer den udøvende 
kunst i uddannel-
serne. Musik bør 
være en del af cur-
riculum”, mener 
operachef John 
Fulljames, der er 
uddannet fysiker.
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NYE REJSER I 2019

Burma rundrejse
Gyldne pagoder og stammefolk

14 dage • ½pension • fra 18.900 kr.
5. januar • 9. februar • 2. marts

Mægtige Mekong
Gennem Cambodia og Vietnam

14 dage ½pension • 20.900 kr.
12. januar og 14. februar

Et eventyr i Farver
Højdepunkter i Marokko

8 dage • ½pension • fra 9.900 kr.
20. jan • 3. feb • 17. feb m.fl.

Costa Rica
– med Monteverde

16 dage • ½pension • 23.900 kr
10. februar og 3. marts

Tag også et kig på disse spændende rejser i foråret 2019:

Bhutan og Sikkim
Ekspedition, der kombinerer den indiske delstat Sikkim med det 
nærliggende Darjeeling, kendt for sin te, samt det lille kongedømme 
Bhutan. Sikkim var et selvstændigt kongedømme indtil 1975, og har 
bevaret sin sjæl, trods blandingen af tibetansk buddhisme og indisk 
hinduisme. Bhutan har opnået en særstatus i verden, fordi det anven-
der et bruttolykkeindeks og ikke et  bruttonationalprodukt. Landets 
rige flora og fauna er et resultat af dets unikke geografiske placering. 
Intet sted i Himalaya er naturen mere varieret end i Bhutan.
14 dage • fra 23.900 kr • halvpension i Indien, helpension i Bhutan 
Afrejse 8. til 21. februar og 27. september til 10. oktober

Tunesiens højdepunkter
Rundrejse i det lille land med marineblåt Middelhav, hvidkalkede huse 
og blomstrende bougainvillea. Vi oplever historiens vingesus i Kart-
hago, ser det verdenskendte Bardo museum i Tunis og nipper myntete 
på cafeer i kunstnerbyen Sidi Bou Said. I fascinerende Sahara bo vi i oa-
sen Tozeur, der er omgivet af 200 kilder og grobund for 400.000 dadel-
palmer. Tæt derved ser vi kulisser fra Star Wars filmene. Den hellige by 
Kairouan, et af verdens største amfiteatre, frokost i en hule restaurant 
og en fridag i Sousse er andre oplevelser.
8 dage • inkl helpension • fra 9.900 kr. 
Afrejse: 16. marts • 23. marts • 5. april • 12. april med flere

Tines Tanzania
Unik rejse med safari, Serengeti, Ngorogoro krateret, Zanzibar – og 
meget mere. Rejseleder Tine Arvid har boet i Tanzania og udnytter 
her sit store netværk til at lave en rejse med personligt  indhold. Vi 
spiser blandt andet frokost hos en gruppe enlige kvinder i en landsby, 
besøger et masai- samfund og en kaffebonde. I Serengeti er vi på 
 heldagssafari, og i Arusha nationalparken vandrer vi blandt store 
 græsædere. Rejsen slutter på Zanzibar. Her kommer sanserne på  
overarbejde med duften af krydderier og et tropisk, farverigt Afrika.
14 dage • halvpension, 8 dage m helpension • 29.600 kr. 
Afrejse: 23. februar til 8. marts

Brasilien
Krydstogt i verdens største regnskov Amazonas og rundrejse til Brasi-
liens højdepunkter. Med udgangspunkt i Manaus sejler vi 3 dage og er 
på daglige ekspeditioner fra skibet. Vi flyver til Iguazú-vandfaldene på 
grænsen mellem Brasilien, Argentina og Paraguay. Vi kommer tæt på  
de brølende vandfald. Velkomstceremoni og middag hos Guarani- 
folket. Vi har to nætter på øen Ilha Grande, som har et af verdens rig-
este økosystemer. Til sidst Rio de Janeiro med Kristusfiguren, kabelbane 
til Sukkertoppen, rundtur i en favela - og en lektion i samba.
16 dage • halvpension • 37.900 kr. 
Afrejse: 14. til 29. marts
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