
Dracula och andra gränslösa! (utskick 26/10) 

 

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS OPERAKURS! 
Nästa vecka börjar kursen, och vårt första gemensamma tillfälle är torsdag 9/11 17.30-20.00. 

Jag har tidigare mailat ut en litteraturlista, och här kommer den på nytt. 

Det vore fint om du har möjlighet att skaffa/låna tre av böckerna: 

Bram Stoker: Dracula 

(Översättning: Sam J. Lundvall. Finns som e-bok på Bokus för 37 kr, alternativt bibliotek) 

Ronnie Ambjörnsson: Mansmyter (essäerna: Faustus; Don Juan; Dracula) 

(Finns som e-bok på Adlibris för 47 kr, alternativt på Bibliotek.  

Om denna blir svår att få tag på eller för dyr, så kan vi kopiera upp en del ur boken. 

Essäerna är dock ganska långa, så det är bra om några har eget ex. 

Henry James: När skruven dras åt 

(Översättning: Ola Klingberg. Finns i pocket, ca 50 kr, alternativt bibliotek) 

Boken ”Död, dårar och doktorer” behöver ni inte skaffa. 

(Om någon redan har gjort det, så se det som extra referensmaterial!) 

_________________________________________________________________________________ 

Uppgifter inför respektive träff: 
Stokers roman är lång, men lättläst. Förslagsvis börjar du redan nu, och låter den bli lite av en 
saftig grundton för hela perioden! 

INFÖR DEN 9/11: Fundera kring begreppet Gränslöshet. Vad är gränslöshet? Vem? Varför? 
Situationer, reflexioner och associationer. 
Skriv ner några rader, max en halv A4, och ta med till kurstillfället. 

Torsdag 9/11 17.30-20.00:  Introduktion. Vad är gränslöshet?  
   Vansinnesscener i operan. 

INFÖR DEN 16/11: Läs två av essäerna i Mansmyter- Faust respektive Don Juan 

Torsdag 16/11 17.30-20.00 Identitet och självförbränning 
   Besläktade Mansmyter i dramatik och opera:  
   Faust och Don Juan 

INFÖR DEN 23/11: Läs Henry James: När skruven dras åt 

Torsdag 23/11 17.30-20.00 Skruvat och vridet! 

   Nedslag i Benjamin Britten: The turn of the screw 

INFÖR DEN 26/11: Läs Bram Stoker: Dracula samt Läs Essän i Mansmyter- Dracula 

Söndag 26/11 10.00-17.00 Dracula – från myt till nyskriven opera 

   Myt och historik. Viktoria Borisova Ollas musik 

   Inför föreställningen. 

Måndag 27/11 19.00-22.00  Föreställning på Kungliga operan  

Tisdag 28/11 17.30-20.00  Analys och diskussion. Utvärdering.  

 
 


