
Josefine Andersson 
”Med sin välplacerade klara röst samt fängslande gestaltning, berör hon djupt 
sin publik”  

Den unga svenska mezzosopranen Josefine Andersson studerade 2009-2012 
vid Operaakademiet i Köpenhamn, där hennes sånglärare var Kirsten Buhl 
Möller. Hon antogs vid Operaakademiet efter förberedande sångstudier vid 
Birkagårdens Folkhögskola i Stockholm, Vadstena Folkhögskola och Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. 
Redan under sin första termin på Operaakademiet sjöng hon rollen som Dryade 
i Ariadne auf Naxos på Operaen, och året därpå medverkade hon som 
Kunstgewerblerin i Lulu. Våren 2011 gavs hon sin dittills största uppgift som 
elev vid Operaakademiet; Stéphano i Gounods Roméo et Juliette. Som elev vid 
Operaakademiet och praktikant på Operaen har Josefine haft tillfälle att arbeta 
med ett flertal framstående internationella profiler, såsom dirigenterna 
Freidemann Layer, Michael Boder, Marc Soustrot och Alexander Shelley samt 
regissörerna Robert Carsen, Stefan Herheim och Olivier Py. 

Efter sin examen har hon arbetat i Skandinaviska operahus där hon har sjungit 
roller såsom: Mercedes i Carmen på Trondheim operan, Rosina i Il Barbiere di 
Siviglia med Kungliga danska Operan, Gråsparven i Den djupaste plats med 
Nordic opera, Sesto i Julius Caesar på Folkoperan i Stockholm, Askungen i La 
Cenerentola med Öresundsoperan, Hermia i En midsommarnattsdröm på 
Läcköslotts sommaropera bland andra. Samt deltagit i den prestigefulla 
operafestivalen i Aix-en-Provences’s sommarakademi. 

Den här säsongen är Josefine engagerad att sjunga Suzuki med Skånaoperan, 
Orfeus i Orfeus och Euridice i en samverkan med Nordic opera och Jyske 
operan i Danmark och Carmen med Guidopera / Helsingös kammaropera. 

Josefine Andersson är en fulländad konsertsångerska och bygger stadigt en 
imponerande repertoar som innehåller samtliga standardverk för hennes 
rösttyp. När Helsingborgs Symfoniorkester firade sin 100-årsdag sjöng 
Josefine altsolot i Beethovens Symfoni nr 9 ”An die Freude” under 
chefsdirigenten Andrew Manze. Och var en av solisterna i Gävle 
Symfoniorkester, som uppförde Mozarts C-moll mässa.  

Josefine Andersson har tilldelats många utmärkelser och stipendier, Jenny Lind 
år 2012 och Remerts talangpris 2013 samt Kungliga Musik akademien bl.a. 


