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Teresia Bokor har på kort tid etablerats som en uppskattad och efterfrågad sopran med 
en slående skönhet i ton, stark scennärvaro och imponerande koloraturfärdigheter. Hon 
är av svensk-ungerskt ursprung och har en stark känsla för den centraleuropeiska 
musikaliska traditionen, vid sidan om sin passion för italiensk opera. Höjdpunkter i 
hennes karriär under de senaste åren inkluderar Servilia i La clemenza di Tito Det 
Kongelige Teater i Danmark dirigerad av Lars Ulrik Mortensen och regisserad av David 
McVicar, Gilda i Rigoletto på Norrlandsoperan under Rumon Gamba, Fiorilla i Il Turco i 
Italia på Läckö Slottsopera, Micaëla i Carmen med Nordic Wind Ensemble, Christine i The 
Phantom of the Opera i Det Ny Teater i Köpenhamn med scenregissören Arthur Masella, 
och nattens drottning i Trollflöjten på Folkoperan i Stockholm, en roll som förärade 
henne Solistpriset.  

Andra höjdpunkter på operascenen inkluderar Der Rosenkavalier på Det Kongelige 
Teater under ledning av Michael Schønwandt, Les enfant et les sortilèges av Maurice 
Ravel dirigerad av Thomas Søndergaard, Gli amore d'Apollo e di Dafne av Franco Cavalli 
dirigerad av Benjamin Bayl och en konsertproduktion av Carmen med Helsingborgs 
symfoniorkester dirigerad av Pier Giorgio Morandi. 

Teresia är en regelbunden gäst på Malmö Opera och där har hon framträtt i många olika 
roller inklusive John Blund och Daggmannen i Hans och Great, Rowan i Den lille sotaren 
av Benjamin Britten, Paribanu i Tusen och en Natt av den svenske kompositören Daniel 
Fjällström samt Séraphine i Förvandlingar i helvetet av Isabelle Aboulker.   

Debuten på Den Fynske Opera i Danmark samt debuten i Norge på Opera Østfold, som 
Clorinda i Askungen tillhör höjdpunkterna under senare år.  

Under sin tid som medlem av solistensemblen i Landestheater Linz, Österrike, sjöng hon 
roller som Olympia i Les contes d'Hoffmann, Mi i Das Land des Lächelns av Franz Lehár 
och Bubikopf i Der Kaiser von Atlantis av Viktor Ullmann och medverkade även i Ein 
Deutsches Requiem av Johannes Brahms och Carmina Burana av Carl Orff tillsammans 
med Bruckner Orchestra i Bruckner-huset.  

Biography 2020/21 
Please contact Maria Dalayman, maria@goodcompany.se if you wish to edit the bio.



Med sin anmärkningsvärda tessitura och musikaliska noggrannhet är hon en stark 
uttolkare av mycket samtida musik. Hon dök nyligen upp som solist i The voice of a  
daughter med Kungliga Filharmoniska Orkestern under ledning av Tobias Ringborg på 
Konserthuset i Stockholm, komponerad av Tommie Haglund. Hennes föreställning av 
Salmo XIX av Niccolò Castiglioni med danska National Symphony Orchestra under 
Gianandrea Noseda är utgiven på Chandos. Dessutom har Teresia uppträtt i flera 
uruppföranden av operaverk, exempelvis Stilla min eld på Piteå Kammaropera och Lille 
Soldat på Den Fynske Opera. 

Som konsertsångare framträder hon regelbundet med orkestrar i Norden - Malmö 
symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Norrköpings symfoniorkester, 
Dalasinfoniettan, Concerto Copenhagen och Marinens Musikkår för att nämna några - 
liksom i Österrike, Ungern, Tyskland , Polen och New York. 

Teresia har examen från Musikakademien i Malmö och Operakademiet i Köpenhamn. 
Under många år studerade hon sång hon med Irina Gavrilovici i Wien, och hon arbetar 
för närvarande tillsammans med sin mentor Nelly Miricioiu i London. 
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