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Går inte att önska sig bättre
Musikal
PARADE
– musikal av Alfred Uhry (text) och Jason Robert Brown (musik/sångtexter)
Premiär på Värmlandsoperans lilla
scen i Karlstad, torsdag
Regi och översättning: Markus Virta
Med bl a: Jenny Norén, James Lund,
Erik Gullbransson, Ellen Mårtensson,
Rikard Björk, Jan Kyhle, Björn Eduard,
Cecilie Nerfont Thorgersen, Christer
Nerfont
Kapellmästare: Johan Siberg
Scenografi: Lotta Nilsson
Kostym: Ellen Cairns

F

örst vill jag bara säga: det
här är en riktigt bra uppsättning, en av de bästa
jag sett på Värmlandsoperan.
Genomgående bra sångare,
som också agerar övertygande,
snygg och smart scenografi och
ljussättning, fina kostymer, genomarbetad koreografi med
många tidstypiska danser och
en välklingande orkester. Allt i
en utomordentlig översättning
och regi av Magnus Virta.
Det är en tänkvärd musikal,
som tar upp ständigt aktuella
teman som antisemitism, rasism, journalisters påverkan på
folkopinionen, korrumperad
makt och masspsykologi. Men
också att en människas kamp
kan leda till seger, även om det
denna gång slutar tragiskt.
Det är första gången musikalen Parade spelas i Sverige (den
sattes först upp på Broadway
1998), och Värmlandsoperan
ska ha en eloge för att än en
gång våga satsa på ett oprövat
kort. Alfred Uhry har skrivit
det starka librettot, baserat på
ett uppmärksammat rättsfall
från 1913, då en judisk pennfabrikant blev oskyldigt dömd till
döden för att ha våldtagit och
mördat en trettonårig f licka. Senare blev hans straff ändrat till
livstid, men han lynchades och
hängdes av folk som ville se honom död.
Jason Robert Brown, som har
skrivit musiken och sångtexterna, är en mycket skicklig
kompositör, som lärt framför
allt av Stephen Sondheim hur
musiken kan utnyttjas. Det
finns överlagringar i olika skikt,
korsklippningar, stilpastischer,
omärkliga övergångar mellan
tal och sång, körer och effektfulla duetter där två sångare
först sjunger var för sig och sedan förenas i en gemensam melodi. Det är ett musikdrama, där
sångerna är integrerade i handlingen och kommer naturligt ur
de olika situationerna.
Men det finns nummer som
sticker ut. Jenny Norén gör en
övertygande tolkning av Lucille,
hustru till den oskyldigt anklagade och dödsdömde Leo Frank
(James Lund, som gör en mycket
stark prestation), som kämpar
för att få honom frikänd. Hon
står kanske för de allra största

Jenny Norén spelar Lucille Frank, kvinnan som gör allt för att rentvå sin man. Jonas Schlyter (bakom) är Britt Craig, journalisten som skriver om fallet. ”En av de
bästa uppsättningar jag sett på Värmlandsoperan”, konstaterar VF:s recensent Lars Johansson om musikalen Parade.
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sångliga prestationerna. Till
exempel ”Vet ni vem han är?”
ur första akten och ”Gör allting
själv, Leo” ur andra akten, som
är otroligt vackra och gripande. Leos och Lucilles växande
kärlek under den svåra tiden är
ett huvudtema, och scenen när
de har en låtsad picknick i fängelset är en av höjdpunkterna i
musikalen.
Jonas Schlyter som journalisten Craig, som plötsligt får
mycket att göra i den annars
så trista staden Atlanta, skapar
stor komik i sina framträdanden. Och John Alexander Eriks-

son måste prisas. Han ger järnet
i sina av blues och de svartas
arbetssånger inspirerade nummer, och får huden att knottras
på oss i publiken.
Det är intressant att notera
att sångare som Christer Nerfont, Cecilie Nerfont Thorgersen, Erik Gullbransson och Jan
Kyhle, som annars brukar ha
huvudroller, här bara är delar
av helheten, visserligen viktiga,
men det säger en del om klassen
på ensemblen, som för övrigt
främst består av många duktiga
yngre musikalartister, allt som

allt femton personer.
Scenografin är stilren och effektiv – ett enda rum med träväggar och upphöjt scengolv. De
många scenväxlingarna skapas
till stor del med hjälp av ljuset,
och att rekvisita bärs av och på
scenen. De aktörer som inte
deltar sitter längs väggarna och
väntar på sin tur, så hela ensemblen är synlig nästan hela tiden.
Det bidrar till ett högt tempo,
och det finns faktiskt inga döda
punkter någon gång.
Så även om det är en tung
historia, så saknas inte humor
och glädje, och dramat fängs-

lar oavbrutet. Men musiken
når kanske inte riktigt upp till
Sondheims klass. Den är i grunden mainstream musikalmusik,
som ibland känns förutsägbar
och lite för väloljad för att riktigt gripa tag, även om tidsandan är skickligt fångad i och
med inlån från andra musikstilar.
Men ändå – den här musikalen höjer sig över det mesta som
skrivs idag, och av en svensk
uppsättning kan man inte önska sig något bättre.
Lars Johansson

