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Den svenska tenoren Lars Cleveman är född och uppvuxen i Stockholm. Efter studier på 
Operahögskolan debuterade han som Canio i "Pajazzo” 1988. Han frilansade i Sverige 
under några år tills han knöts till Kungliga Operan 1996, där första rollen blev Den 
Falske Dmitrij i "Boris Godunov" under ledning av Gennadi Rozhdestvenski. Under de 
kommande åren blev Lars Kungliga Operans ledande tenor i den italienska, franska, och 
så småningom även den tyska repertoaren.  
 
Startpunkten för de tyngre uppgifterna blev Erik i "Fliegende Holländer" 1998, med 
Sixten Ehrling som dirigent. Sen följde titelrollen i "Werther", Don José i "Carmen", Don 
Carlos, Pinkerton, Hoffmann, Otello, med flera. En viktig debut skedde 2003, då han 
sjöng sin första Parsifal med Silvio Varviso på pulten. 2006 debuterade han som 
Siegfried i "Siegfried" i Kungliga Operans Ring, regisserad av Staffan Valdemar Holm. 
Ringen kompletterades året efter med "Götterdämmerung", även då med Lars som 
Siegfried. Säsongen 2008-09 avslutade Lars sitt 13 år långa engagemang vid KO med 
en räcka krävande roller: Samson i " Samson et Dalilah", Tristan, båda Siegfried-rollerna 
samt Des Grieux i Puccinis "Manon Lescaut".  
 
Från och med hösten 2009 började Lars Cleveman frilansa internationellt, främst i 
Wagnerfacket. Nämnas bör Tristan på Covent Garden, Tannhäuser i Bayreuth, bägge 
Siegfried på The Met, samt en konsertant "Parsifal" i Albert Hall 2013.  
 
På senare år har Lars framgångsrikt debuterat i rollen som Eleazar i Halevys " La Juive" 
(Göteborgsoperan 2014), samt som Florestan i "Fidelio" (Deutsche Nationaltheater 
Weimar 2017). 2017 återvände han till Kungliga Operans Ring, som Siegfried i både 
"Siegfried" och "Götterdämmerung", och rönte då stor uppskattning för sina 
rolltolkningar. I april 2019 sjöng han Siegmund i "Die Walküre" på Teatro Petruzzelli i 
Bari, Italien. Dirigerade gjorde Stefan Anton Reck.  
 
Med en yrkesbana som sträcker sig över mera än 30 år, torde Lars Cleveman vara en av 
de mest erfarna bland ännu aktiva tenorer i sitt fack, inte bara i Sverige utan även i 
Skandinavien och Europa. På skiva finns bland annat en komplett "Parsifal", samt 
"Götterdämmerung" med Hallé Symphony Orchestra under ledning av Sir Mark Elder. 
Den senare fick 2010 tidskriften The Grammophone’s pris som bästa operainspelning på 
CD. 


