
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från 
Hjorthagen i norr till Loudden i söder och är 
ett av Europas mest omfattande stadsutveck-
lingsområden. Längst ut på den utskjutande 
piren i Nya Värtastaden ligger Frihamnen, som 
med sin mycket speciella karaktär har stor po-
tential att bli ett intressant inslag i Stockholms 
stadsmiljö. Att förlägga Stockholms nya opera 
här blir en storslagen final på det stråk som 
utgörs av balettakademien, musikhögskolan, 

operahögskolan, och alla kostymförråd som 
finns i Frihamnen. Här bildas en ny stad i 
staden, scenkulturstaden.

Operan är placerad längst ut på piren och tar 
hela platsen i anspråk. De fyra byggnads-
kropparna innehåller en klassisk operascen, 
konsertsal, Black Box och övningssalar. Alla 
delarna öppnar sig inåt, visar upp sig och 
möter varandra på torget där rum skapas för 

andra typer av uppträdanden och aktiviteter. 
Här finns möjlighet för videoinstallationer i 
glasfasaderna, uppbyggande av temporära 
scener vid trappan och anordning av festivaler 
av olika slag. Här får besökaren möjlighet att 
komma in i operans värld och inifrån möta den 
mystik som omger konstformen. Tack vare det 
öppna genomgående torget lockas en bredare 
publik till området och de får ta del av och få 
en inblick i operans värld och dess maskineri.

Själva torget synliggörs på långt håll tack vare 
byggnadens högre delar som vid belysning bil-
dar ett vertikalt rum av ljus. De rumskapande 
och bärande betongväggarna inuti byggnaden 
har fått sin form efter inspiration av teaterns 
sätt att bygga upp scenografier av skivele-
ment. I salongen är denna konstruktion synlig, 
dold av glas som ljud reflekterande material.

SCENENS TORG
en opera i Frihamnen
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1. FOAJÉ
2. GARDEROB
3. LOGER
4. SIDOSCEN
5. BAKSCEN
6. MONTAGESCEN
7. REPETITIONSSAL
8. LJUD/LJUS
9. MONTAGEYTA
10. SNICKERI
11. MÅLARSAL
12. KONTOR

13. KONSERTSAL
14. LAGER
15. ADMINISTRATION

16. BLACK BOX

17. UTSTÄLLNING
18. BALETTSAL
19. ORKESTERSAL
20. KÖRSAL
21. REPETITONSSAL
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