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Store opplevelser venter Julie Sofie Storemyr:

Sopranen fra Hvasser
Julie Sofie Storemyr
fra Hvasser tok i vår, i
all stillhet, sin mastergrad ved Operahøgskolen. Derfor er det
nærmest en lynkarriere når hun allerede
denne høsten skulle
stått på scenen på
Den Norske Opera
(DNO).
Sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Der skulle hun spille den kvinnelige hovedrollen i Giuseppe
Verdis lystige opera Falstaff. Og
ikke bare det: Den verdenskjente norske regissøren Stefan
Herheim skulle stå for regien.
Det ble det ingenting av. Operasangere er, som andre kunstnere, rammet av pandemien.
Nå er hun bare opptatt av å
komme i gang igjen etter sommeren, ta timer og holde det gående. Det er ikke lett.
– Stefan Herheim er en drøm
å jobbe med. Han er en av verdens beste og mest anerkjente.
Han har bodd i Berlin de siste
20 årene og gjort en del produksjoner ved Den Norske Opera.
Nå er han professor ved Operahøgskolen.
Julie Sofie har en liten jobb
som regiassistent på et prosjekt
på nyåret. Det er en forestilling
på operaen med studenter fra
Operahøgskolen i rollene. De
spiller og synger Flaggermusen
av Johann Strauss d.y. (18251899), så det blir riktig muntert.

Koronaen begrenser
Julie Sofie Storemyr er litt alvorlig akkurat nå.
– Jeg er i en startfase og jobber med å finne ut av hvem jeg
er som sanger. Det finner man
ikke ut mens man studerer. Da
er du så opptatt av å bearbeide
alle inntrykkene. Akkurat nå er
det ganske åpent. Jeg skal søke
litt rundt i Europa og er åpen for
det meste. Det er så mange veier å ta. Det er ikke bare å søke
seg en jobb ved DNO. Der lyser
de dessuten ikke ut faste stillinger lenger, slik Marius Roth
Christensen beskrev i et inter-

vju med Øyene 12. desember i
fjor.
Men ute i verden er det muligheter.
– En del operahus har kontrakter for unge sangere. Da
sender du en søknad og en lydfil. Det er også mulig å sende en
mail til folk du har lyst til å samarbeide med, og spørre om du
kan få synge for dem. Hvis det
ikke hadde vært for koronaen,
går det an å tenke hele verden.
Men det får vente, sier sangeren, som heller ikke er fremmed for å sette i gang egne prosjekter.

Helfo og Gamle Ormelet
Den nyutdannede masteren i
operasang synes det er en rar
situasjon å være i. Hun kjenner
mange innen andre kunstfelt,
som mer eller mindre er i samme båt. Men den unge sopranen lar seg ikke stoppe, så hun
har sett seg om i andre markeder. Det resulterte i at hun, av
alle ting, denne sommeren har
jobbet på Korona-informasjonen hos Helfo. Hun har også,
som tidligere sommere, vært
galleriassistent og konsertmedarbeider hos Dorthe Endresen
på Gamle Ormelet. Der har hun
selv vært med på en konsert i
sommer, sammen med Stian
Carstensen og Elias Akselsen.
Og så kommer operasangeren fra Storemyr på Hvasser
med et overraskende innspill.
– Stian Carstensen er en drøm
å arbeide med. Ikke så mange
som tenker på ham som barokkmusiker. Men han får nesten orgellyd i trekkspillet sitt.
Øyene spør om den unge sangeren har noen forbilder, og
svaret er at hun liker mange av
de gamle.
– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg liker Maria Callas
(1923-1977). Jeg tror hun var en
tøff dame. Hun jobbet hardt og
var svært dedikert.
Og så liker hun Jessye Norman (1945-2019). Hun var en
amerikansk sopran, som oppnådde stor internasjonal berømmelse.

Flere aktører enn roller
Det er, som med mye annet, en
utfordring å jobbe med stemmen som instrument. Julie So-

fie har en stemmetype som tar
litt tid å utvikle. Men det er ikke
bare en ulempe.
– Jeg har en stemme som holder litt lenge, så når jeg er 60,
håper jeg at jeg har hatt mulighet til å gjøre mye forskjellig.
Jeg vil utforske yrket så langt
det går an. Men jeg er ikke så
opptatt av å reise. Det viktige er
å få formidle noe. Få fortelle
historier.
– Hva er hindrene?
– Det er mye konkurranse der
ute. Det er flere aktører enn det
er roller. Men det er det jo i

«– Det har vært
viktig for mine
foreldre at jeg har
lagt ut på noe jeg
selv har lyst til å
gjøre.»
mange yrker. Du får ikke en rolle bare fordi stemmen passer,
også fordi du passer i den rollen. Derfor er det interessant
med åremål ved store hus. Da
får du gjort mye forskjellig, sier
den fortsatt unge operasangeren (26) og legger til at det haster å komme i gang. I fast stilling ved et ensemble i Norge
kommer pensjonsalder når
man er 52 år. For en operasanger er det ikke nødvendigvis
slutt da.

Må innestå for produksjonen
– Kanskje Julie Sofie Storemyr
etter hvert blir regissør?
– Jeg har alltid vært interessert i regibiten ved operaen og
det sceniske generelt, sier hun
og legger til at hun ikke har
vært så interessert i å være
sangpedagog. Men det kan
komme med årene.
I mellomtiden skal hun utvikle sin egenart og være åpen for
impulser, hvor enn de måtte
komme fra.
– Jeg får svært mye ut av bare
å prøve noe, som i en masterclass, sier sopranen, som alltid
har et øye for hele produksjonen.
– Jeg har vært borte i én pro-

duksjon hvor jeg ikke kunne stå
inne for produktet vi ble bedt
om å levere. Det var ikke lett.
Når vi spør henne om idealer
og forbilder i Norge, nevner
hun gjerne operasanger, sangpedagog og sopran Ann-Helen
Moen, som har vært hennes lærer og som uttaler seg i en undersak til denne artikkelen.
Hun ser også opp til den verdenskjente sopranen Lise Davidsen fra Stokke, som hun ved
flere anledninger har sett på
scenen.

Skolen ikke noe problem
Julie Sofie sang mye allerede på
barneskolen. Så ble det Skjærgården kulturskole da hun var
13–14 år. Det klassiske repertoaret begynte hun med da hun
var 15. Hun husker godt at det
var en aha- opplevelse.
– Jeg begynte på musikklinjen på videregående skole. Jeg
hadde ikke tenkt det, men det
var min sanglærer Guri Skøre
Solberg på kulturskolen som
fikk meg til å fortsette, og da jeg
gjorde det, gikk det nesten av
seg selv.
Sangen fikk ikke gå utover
den øvrige undervisningen i
oppveksten. Hun sier hun alltid
har hatt ulike interesseområder, og at skolen ikke har vært
noe problem.
Dyktige og engasjerte lærere
på videregående skole, Eva
Høgseth og Gudmund Nese, inspirerte henne til å ta en bachelor i musikk og senere en master
ved Operahøgskolen.

Gudmund Nese viktig
Julie Sofie er glad i det barokke
repertoaret og det gjorde at hun
valgte Georg Friedrich Händel
(1685- 1759) til masteroppgaven. Hun liker også svært godt
det romantiske repertoaret, og
italienske komponister som Giuseppe Verdi (1813-1901), Giacomo Puccini (1858–1924) og
Pietro Mascagni (1863–1945) er
blant favorittene.
Det har ikke manglet inspirasjon og oppfølging hjemme på
øyene. Foreldrene lytter til
klassisk musikk, faren er filmmann, og moren kommer fra en
familie med mange kulturaktører.
– Det har vært viktig for mine

foreldre at jeg har lagt ut på noe
jeg selv har lyst til å gjøre.
Støtte har hun i tillegg fått av
Gudmund Nese, en lokal pianist som ofte har akkompagnert henne på hjemmebane.
Han synes det var svært hyggelig at det var en ung sanger som
var opptatt av det klassiske.
Nese er stort sett med når hun
har gjort ting på hjemmebane,
slik som i Rosahaugparken i
fjor.
– Den store lykken er å finne
en dyktig pianist, som Gudmund Nese, som er flink til å
akkompagnere sangere.
Nå er målet å jobbe på operascener. Det er ikke noe galt
med å være konsertsanger,
men Julie Sofie synes ikke det
alene gir like mye.
– Når du først står på scenen,
hva er drømmeoperaen?
– Det er et spørsmål operasangere ofte blir stilt, og svaret
endrer seg over tid. Jeg kunne
tenke meg å gjøre noe Händel.
Han har laget ekstremt mange
operaer. Jeg vil også gjerne gjøre roller i et større repertoar.
Noe av det er jeg nok ennå litt
for ung til, for eksempel Mimi
fra La Bohème av Giacomo Puccini. Turandot, også av Puccini,
frister også.

Vil få til noe på øyene i år
Når Øyene snakker med en
spennende person fra øyene, er
det lett å glemme akkurat det,
nemlig at hun er fra øyene. Slik
også med Julie Sofie Storemyr.
Men her kommer det!
– Hva er øyene for deg?
– Det er hjemme. Jeg er mye
ute i naturen når jeg er her, med
familien, hundene og kattene.
Jeg er jo fra Storemyr og har
bare ett minutt eller to å gå til
sjøen.
– Hva med din lokale karriere?
– Det har ikke vært så mye å
gjøre på øyene, men det ble noe
mens jeg gikk på skole her.
– Når får vi neste gang høre
deg på øyene?
– Jeg må få til noe i løpet av
året.
Hun lover å si fra til oss.
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PREMIERE PÅ TRYKK: Øyenes medarbeider møtte Julie Sofie Storemyr på kaffebar i Oslo. Bildene ble tatt på fortauet utenfor. Dette er det første store intervjuet den
nyutdannede operasangeren har gitt. Da vi fotograferte utenfor kaffebaren, var det knapt noen som la merke til oss. Det er ikke utenkelig at det vil endre seg i løpet av noen år.
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Begeistret sangpedagog
Øyenes løsmedarbeider tar ofte en referansetelefon eller to
før han møter et
intervjuobjekt. Slik
var det også med Julie
Sofie Storemyr fra
Hvasser.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Det var egentlig ekstra nødvendig, fordi det var vanskelig å
finne stoff om Julie Sofie på
nett. Et naturlig valg var operasanger og sangpedagog AnnHelen Moen som har vekslet
med Toril Carlsen på å ha Hvasser-sangeren under sine vinger
det siste året.
Det ble en lang og munter
samtale, og det viste seg å være
vel anvendt tid. For maken til
positiv referanse har denne
skribent sjelden hørt.

Alle så opp
– Vi hører mange talenter og
unge sangere som vil prøve seg
for opptak til Operahøgskolen.

Det året Julie Sofie meldte seg,
var det svært mange kandidater. Vi som skulle vurdere dem,
lyttet og så ned i våre papirer.
Da vi hørte henne synge, så vi
alle opp. Av og til kommer noen
stemmer som går rett til hjerte
og hjerne, og dette var et slikt
talent.
Julie Sofie er et sjeldent talent, hun er et plusstalent, sier
sangpedagogen, som ikke gir
seg med det.
– Og så er det en fryd å jobbe
med henne. Hun forstår faget
så godt, samtidig som hun har
den x-faktoren som gjør at man
har lyst til å høre på henne.

Gleder seg til
fortsettelsen
– Julie Sofie fortjener all den
oppmerksomhet hun kan få.
Og det er fantastisk at du nå
skriver om henne, sier Ann-Helen Moen, som mener det nå er
en gullalder for sang i Norge. Og
midt i den bør man unne seg å
høre en slik stemme.
– Ikke alle talenter utvikler
seg, men hos Julie Sofie ligger
alt godt til rette. Jeg gleder meg
til å være med henne videre.

Hun tar ikke alt som god fisk, og
hvis tilbakemeldingen ikke
treffer 100 prosent, sier hun fra.
Jeg føler at jeg utvikler meg selv
ved å jobbe med henne. Vi har
en spennende dialog, hvor vi
forsker på resultatet.
Moen sier at Julie Sofie er velsignet med en stor lyrisk stemme.
– Derfor er hun klar for mye
og har i tillegg sine beste år foran seg. Det er en god situasjon å
være i. Hun er i en alder hvor
mange blir satt til de kokette
småpikerollene, men hun er
langt forbi det, sier operasangeren, som er rundt femti år og
først nå er moden for å synge
sin første Tosca. Det skjer ved
Operafestukene i Kristiansund i
februar 2021.

– Ikke følge alle andre
Ann-Helen Moen minner om at
det er mange veier å gå.
– Det viktige er å komme ut
av institusjonen og inn i sitt
eget liv. Det er hennes karriere,
og den skal være hennes egen.
Hun må ikke følge alle andre, og
hun bør ikke legge alle eggene i
én kurv. De neste ti årene må

UTMERKET SEG: Da panelet som skulle vurdere kandidatene til
Operahøgskolen hørte Julie Sofie Storemyrs stemme, så de alle opp
fra papirene sine. Dette var en stemme som gikk rett til hjerte og
hjerne. Ann-Helen Moen satt i det panelet. Her har Øyene intervjuet
henne om sopranen fra Storemyr på Hvasser.
hun komme seg så langt som
mulig rent sangteknisk, slik at
hun lander i et stemmefag. Og
så blir det å reise på audition.
Da gjelder det å huske at enhver
audition er en mulighet. Samtidig må hun ikke velge ett spor
for tidlig. Altfor mange orienterer seg mot Den Norske Opera.

Man kan ha like fine muligheter
ved et mindre operahus, avslutter den særdeles entusiastiske og begeistrede Ann-Helen
Moen sin omtale av Julie Sofie
Storemyr fra Hvasser.

