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Kristine Becker Lund, sopran, er uddannet på Det Fynske 
Musikkonservatorium i solistklassen (2001) og senere på Opera-
Akademiet i København, hvorfra hun havde sin debut på Det 
Kongelige Teater som Barbarina i Figaros bryllup i 2004.  

Kristine Becker Lund har sunget store roller på scener i ind- og 
udland. Udlandet har blandt andet budt på titelrollen i 
Massenets Thaïs på Teatro Municipal i Santiago, Chile, og Pamina 
i Mozarts Tryllefløjten på operaen i Toulouse, Frankrig, en rolle 
hun også har sunget på Den Jyske Opera. I Danmark har hun 
bl.a. sunget roller som Helmwige i Valkyrien, Welgunde i 
Rhinguldet, Grevinden og Susanna i Figaros bryllup, Madame 
Butterfly, Mimi i La Boheme og Frasquita i Carmen.  

Kristine Becker Lund rejste som solist med Hendes Majestæt Dronningen på statsbesøg til Syd Korea 
hvor hun optrådte til gallamiddagen, og er desuden en efterspurgt solist med landsdelsorkestrene.  
 

 

 

Isabel Piganiol, Svensk/Fransk sopran uddannet ved Opera 
Akademiet i København.  
Har optrådt på scener i ind- og udland med roller som Rosina i 
Barberen I Sevilla, Donna Elvira og Zerlina i Don Giovanni, 
Susanna i Figaros bryllup og Marguerite i Faust. 
 
Hun er tilbagevendende solist med NordicOpera, hvor hun 
senest har sunget den kvindelige hovedrolle Tora i Det dybeste 
sted, Violetta La Traviata og Gertrud i den Reumert nominerede 
opera Hamlet in Absentia. I 2014 sang hun titelpartiet i Tosca på 
Egnsteatret Undergrunden og Ålborg Operafestival. Med 
Operaen i Midten har hun sunget Dinah i Trouble in Tahiti og 
Anna i De syv dyders hus. I 2013 sang hun Mercedes i Lars Klits 
opera Angelo. 

 
 
Piganiol har gentagne gange optrådt med Bel Canto Selskabet, Vitus Bering Teatret og Opera in 
Disguise (Norge) og er fast medlem af Trio Satie.  
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Per Jellum, tenor 

 
 
Per Jellum er uddannet privat hos Åsa Bäverstam, DKDM, samt hos Douglas Yates og Roberta 
Cunningham. 

Per startede som baryton og har sunget en lang række af de store operettepartier i det stemmefag. 
Bl.a. Danilo (Den Glade Enke), Bobinet (Pariserliv), Oberst Ollendorf (Tiggerstudenten) og Kaptajn 
Cochran (HMS Pinafore). 

Endvidere har han optrådt med Århus Kammeropera som Niels/Don Juan (Don Juan Effekten) og 
Papageno (Tryllefløjten). Med Den Rullende Opera har han turneret med "Rita" (Donizetti) og "Le 
Docteur Miracle"/"Une Éducation Manquée" (Chabrier/Bizet) 

Efter stemmeomlægning i 2009/10 er der kommet flere roller under vesten: Eisenstein (Flagermusen), 
Nanki-Poo (Mikadoen), Leopold (Sommer i Tyrol) og Floridor/Celestin (Frk. Nitouche).  

Som tenor har Per desuden sunget partiet som Parsifal i Tue Biering/Jeppe Kristensens anmelderroste 
"Parsifal - et operakorstorg", Gastone i La Traviata med Opera Nordsjælland og Il Commisario 
Imperiale i Mme. Butterfly på Opera Hedeland (et gæstevisit som baryton). 

De seneste ti år har Per været en del af solistensemblet i Det ny Tonefilmsorkester, med flere CD-
udgivelser bag sig. 

Til dagligt er han tilknyttet korene på Det Kgl. Teater, Den Jyske Opera, Malmö Opera og Opera 
Hedeland.  
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Sofia Wilkman, pianist, er finsk/svensk og uddannet både ved Sibelius-Akademiet i Helsingfors og ved 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.  
Sofia er en etableret og efterspurgt liedpianist og kammermusiker og har givet koncerter rundt om i 
Europa og i USA og samarbejdet med den unge elite af nordiske sangere. Siden 2013 har Sofia været 
tilknyttet Operaakademiet ved Det Kgl. Teater som repetitør, samt som akkompagnatør ved Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium.  
 
 
 
NordicOpera om programmet 2020 
Så vender NordicOpera tilbage til Sondrup Strand – denne gang med 3 nye ansigter og havet som 
tema. 
 
I år har sopranen Isabel Piganiol selskab af 2 nye sangere og den finsk/svenske pianist Sofia Wilkman. 
 
Sopranen Kristine Becker-Lund og tenoren Per Jellum er 2 skønne sangere, der ligesom Isabel både 
mestrer den klassiske opera og operettegenren, og som også kan formidle og tolke den nordiske 
sangskat.  
 
Havet er temaet i år, så glæd jer til alt fra havfruen Rusalkas sang til månen til Monica Zetterlunds - 
Att angöra en brygga over Jussi Björlings glansnummer Till Havs. 
 


