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LAURYNA BENDZIUNAITE 
SOPRAN 

 
SVENSK BIOGRAFI LÅNG VERSION  

 
Lauryna Bendziunaite är en litauisk sopran som rönt stor uppmärksamhet med sin klara 
röst och intensiva scennärvaro. Hennes kunskaper inom opera- och musikteater är 
omfattande och den breda repertoaren spänner från Puccini till Sondheim. Hon 
studerade prof. R. Maciute vid den litauiska Musik- och teaterhögskolan och därefter vid 
Royal Academy of Music i London för professor Joy Mammen. Efter examen i London 
2010, har hon studerat för Dame Kiri Te Kanawa och Dennis O’Neill. 
 
2014 engagerades Lauryna Bendziunaite i ensemblen på Stuttgart Staatstheater och 
hennes roller där har inkluderat: Musetta (La Bohème), Ännchen (Der Freischütz), Zerlina 
(Don Giovanni), Susanna (Le nozze di Figaro) och Karolka (Jenufa). Hon har även 
framträtt i Bieitos nya produjktion av Purcells Fairy Queen under ledning av dirigenten 
Christian Curnyn samt i Boesmans Reigen.  
 
Denna säsong inleder Lauryna Bendziunaite med att sjunga Susanna på Opera National 
du Rhin i Strasbourg och hon kommer även att sjunga Zerlina, Dalinda (Ariodante) och 
Ännchen i Stuttgart. 
 
Tidigare säsonger har Lauryna Bendziunaite varit engagerad som solist vid den fasta 
ensemblen på Oper Stuttgart, där hon kommer att sjunga Musetta/La bohème, 
Karolka/Jenufa, Ännchen/Friskytten, Amour/Platée och Najaden/Ariadne på Naxos. 
 
Säsongen 2012/13 sjöng Lauryna Bendziunaite Musetta i NorrlandsOperans version av 
La bohéme, och turnérar med samma produktion under hösten 2013. Bland framtida 
konsertengagemang kan nämnas rollen som första vattennymf i Dvoraks Rusalka på 
Concertgebouw tillsammans med Nederländska Radions Filharmoniska Orkester under 
ledning av James Gaffigan, Loreta Narvilaitès stycke Miestas med Lithuanian National 
Philharmonic Orchestra på Music Festival Gaida i Litauen, samt 
nyårskonserter tillsammans med sistnämnda orkester. 
 
Lauryna Bendziunaite gjorde nyligen debut på Kungliga Svenska Operan som Musetta i 
La bohème och blev genast inbjuden att åter sjunga samma roll säsongen därpå. Efter 
debuten i Stockholm framträdde hon tillsammans med Dame Kiri Te Kanawa under en 
galakonsert i Dublin. Hennes framgångar i Europa förde med sig en coverroll på Royal 
Opera House Covent Garden, Ascagne i Les Troyens. 
 



	

BIOGRAFI 2017/18 
Vänligen kontakta Maria Dalayman, maria@goodcompany.se om ni vill redigera bion. 

 
 
Lauryna Bendziunaite är en regelbunden gäst på nationaloperan i Litauen, Vilnius City 
Opera, där hon bl a sjungit roller som Pamina/Trollflöjten, Musetta/La bohème och 
Sophie/Werther. I Litauen är hon en även välkänd och omtyckt sångerska som 
regelbundet framträder tillsammans med den nationella filharmoniska orkestern och 
Litauens statliga symfoniorkester. Fler orkestrar Lauryna Bendziunaite framträtt med är 
bl a Norrköpings symfoniorkester, Londons Sinfonietta och Brandenburgische Staats 
Sinfonie Orchester under ledning av dirigenter som Rennes, Vizgirda, Servenikas, 
Rinkevi?ius, Kutson , Pinnock, Ringborg, Stapleton och Sir Charles Mackerras. 
 
Lauryna Bendziunaite har fått många utmärkelser under sin karriär, bland annat första 
pris i International XXI Century Art Contest, Pavarottipriset som delas ut av Royal 
Academy of Music i London samt Discovery of the Year 2011 i Litauen. 
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LAURYNA BENDZIUNAITE 
SOPRAN 

 
SVENSK BIOGRAFI KORT VERSION  

	
Lauryna Bendziunaite är en litauisk sopran som rönt stor uppmärksamhet med sin klara 
röst och intensiva scennärvaro. Hennes kunskaper inom opera- och musikteater är 
omfattande och den breda repertoaren spänner från Puccini till Sondheim. Hon 
studerade för prof. R. Maciute vid den litauiska Musik- och teaterhögskolan och därefter 
vid Royal Academy of Music i London för professor Joy Mammen. Efter examen i London 
2010, har hon studerat för Dame Kiri Te Kanawa och Dennis O’Neill. 
 
2014 engagerades Lauryna Bendziunaite i ensemblen på Stuttgart Staatstheater och 
hennes roller där har inkluderat: Musetta (La Bohème), Ännchen (Der Freischütz), Zerlina 
(Don Giovanni), Susanna (Le nozze di Figaro) och Karolka (Jenufa). Hon har även 
framträtt i Bieitos nya produjktion av Purcells Fairy Queen under ledning av dirigenten 
Christian Curnyn samt i Boesmans Reigen.  
 
Denna säsong inleder Lauryna Bendziunaite med att sjunga Susanna på Opera National 
du Rhin i Strasbourg och hon kommer även att sjunga Zerlina, Dalinda (Ariodante) och 
Ännchen i Stuttgart. 
	


