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På jobbet som kyrkomusiker i Fager-
sta leder Maria Webb fem sånggrup-
per. På fritiden sjunger hon i opera-
kör och har hela sommaren varit 
Märta-Lise, 26 år och arbetare i en 
lusekoftsfabrik.

Det började med att Maria Webb ville gå en 
körkurs för att få inspiration inför höstter-
minen med sina körer. Hon hittade en kurs 
på Musikhögskolan i Örebro, åkte dit och 
sjöng, och kom in. 

– Jag trodde att det var en liten kurs, och 
sen visade det sig vara en så här kul grej!  

Det var förra året, då Opera på Skäret 
satte upp Verdis La Traviata. I år kunde 
Maria komma med i operakören utan 
audition.

Hon har hittat sin egen karaktär som 
en av fabriksarbetarna i Richard Wagners 
Den flygande holländaren, som i somras 
sattes upp i den gamla virkesladan utanför 
Kopparberg. 

Repetitionerna – tillika högskolekur-
sen om 7,5 poäng – började i mars. Några 
övningshelger under våren följdes av inten-
siva repetitioner på scen under sommaren. 
Allt har Maria gjort på sin lediga tid. 

– Vi har hyrt en stuga i närheten. Då 
kan barnen vara med här och leka, och de 
får titta på instrumenten. Min äldste son 
som är fyra sa ”jag ska jobba på teatern när 
jag blir stor”, berättar Maria när vi ses ett 
par timmar innan dagens föreställning.

Tycker om att agera
Det Maria särskilt tycker om med opera är 
att hon får agera och verkligen sjunga ut. 

– Det är fantastiskt att få hitta sina röst-
resurser, det är bara att ta i!

Hon tycker mycket om Wagners drama-
tiska musik i Den flygande holländaren. 

– Musiken är så passande i tid och plats, 
jag känner mig verkligen i Norge.

Passande är musiken även för Skäret 
vid sjön Ljusnarens strand, där en och 
annan operasångare och besökare denna 
eftermiddag tar sig ett dopp inför före-
ställningen. Maria berättar om en blåsig 
repetitionsdag, då Wagners opera med sina 
stormiga vågor alldeles särskilt kändes som 
ett med platsen. 

Kanske blir det så småningom ett ope-
raprojekt med Marias kyrkokör hemma i 
Fagersta. Hon har börjat dra i några trådar 
för ett eventuellt samarbete med andra för-
samlingar. 

– Efter förra sommaren sa kyrkokö-
ren att de ville göra någon operagrej. Jag 
hoppas att det kan bli så. 

Men i höst ligger fokus på ett Astrid 
Lindgren-projekt med alla Marias körer – 
barnkörer, ungdoms- och kyrkokör.

Tar med sig goda fraser
Att Maria till höststarten är full av energi 
och inspiration från sitt eget körsjungande 
tror hon smittar av sig på hennes körer. Li-
kaså har hon nytta av detta att vara en del i 
körgruppen. Och så noterar hon flitigt un-
der repetitionerna. 

– Mina noter brukar vara fullklottrade 
med sånt jag ska komma ihåg. För mig 

klickade det extra när jag hörde ”texta fram 
och öppna bak”. Det var en bra fras. 

Maria hoppas kunna vara med i Opera 
på Skäret igen, men det är ett svårt pus-
sel att lägga, med alla repetitioner och 
tjänstgöringen i kyrkan. ”Sök till audition”, 
uppmanar hon alla som är sugna. Det som 
krävs är god körvana och gott om tid. 

Text och foto: Marita Sköldberg

Sjunger i: Musikdramatiska kören i 
Opera på Skäret
Körsångare sedan: 1989
Körledare sedan: 2005
Stämma: Sopran
Bor: Fagersta
Familj: Man, två barn
Sysselsättning: Kyrkomusiker i Västan-
fors Västervåla församling
Favoritkörsång: Otto Olssons Advent

Opera på Skäret
2004 grundade operasångaren och regis-
sören Sten Niclasson Opera på Skäret i 
en före detta virkeslada vid sjön Ljusnaren 
utanför Kopparberg. Varje sommar sedan 
dess har där bjudits på stora operapro-
duktioner med internationellt väletablerade 
solister. Sedan 2005 har Opera på Skäret 

en egen kör, i samarbete med Musikhög-
skolan, Örebro universitet, som gör kören 
till en högskoleutbildning.

I år satte Opera på Skäret upp Richard 
Wagners Den flygande holländaren från 
1843, som bygger på legenden om spök-
skeppet Den flygande holländaren och 
utspelar sig vid den norska kusten. Tolv 
föreställningar gavs under juli-augusti.

Maria Webb, Fagersta

Körledaren som 
bytte plats


