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Scenrecensioner

Livsödena dröjer sig kvar i underhållande
musikal

PUBLICERAD 2020-02-28

Christer Nerfont, Cecilie Nerfont Thorgersen och Oskar Roslund i Wermlandsoperans ”Måndag hela veckan”. Foto: Mats Bäcker

Tim Minchin har en fin känsla för behovet av

igenkänning och drivande melodier. Hans musikal

”Måndag hela veckan” har haft sin Sverigepremiär

på Wermland opera i Karlstad.

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

Musikal

”Måndag hela veckan”

Musik och sångtexter: Tim Minchin

Manus: Danny Rubin, efter filmen med samma namn

Översättning: Rikard Björk och Sanne Skjervik

Regi: Markus Virta

Music supervisor, dirigent och orkestrering: David White

199
kr/månad
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Storstadsarrogans ställs mot småstadsliv när musikalen ”Måndag
hela veckan” kombinerar romantisk komedi med existentiell kris
i Karlstad. Storyn är densamma som i 90-talsfilmen –
”Groundhog day” på originalspråk. Den dryga tv-meteorologen
Phil Connors (husets stjärna Christer Nerfont) tjurar över att
behöva sända från Murmeldjurets dag i en liten landsortshåla.
Han beter sig som en sexistisk skitstövel, inte minst mot
producenten Rita (Micaela Sjöstedt). Men tvingas bättra sig när
han blir fångad av en snöstorm och fastnar i en tidsloop.

Sensmoralen bygger till lika delar på myten om den strävsamt
stenrullande Sisyfos som på historien om Mr Scrooge i Charles
Dickens julsaga. För musik och sångtexter står Tim Minchin som
tidigare gjort musikal av Roald Dahls klassiska barnbok
”Matilda”. Han har en fin känsla för behovet av igenkänning och
drivande melodier. 

Musikalen hade premiär i London 2016 och gick följande år
vidare till Broadway. Men Wermland opera är som så ofta först
på bollen i Norden och Christer Nerfont gör än en gång en
fullständigt lysande huvudrollsprestation.

Översättningen är kanske inte alltid helt smidig och särskilt
inledningsvis blir det grötigt med för många ljudkällor på en
gång. Men snart hittar föreställningen rätt ton och tempo i
händerna på David White. Musikens stilbyten följer Phils olika
mentala faser från självupptagenhet till medmänsklighet.

Wermland operas rockförstärkta orkester växlar ledigt mellan
snirkligt snygg storbandsjazz, muntra Mary Poppins-melodier,
folkfioler och ett snudd på psykedeliskt sound när livet börjar bli
allt för utsvävande.

Scenen kantas av små pittoreska hus i miniatyr, en radiostyrd
sändarbil slirar runt i vintervädret och emellanåt uppenbarar sig
en stor säng, där väckarklockan ringer 06:00 den 2 februari. Om
och om och om igen. Scenversionen utnyttjar skickligt
repetitionerna till sin fördel med fyndiga variationer, rörlig
scenografi och smarta illusioner.

Ett cirkulärt berättande som på ett, i sammanhanget, väldigt
sällsynt sätt låter flera av rollfigurerna utvecklas bortom
schablonerna. Inte minst Stefan Clarins Ned som i periferin tar

Scenografi och kostym: Nigel Hook

Koreografi: Rachel Goodwin

Ljusdesign: Palle Palmé

Ljuddesign: Johannes Medelius

Mask och peruk: Christina Hednar

Medverkande: Christer Nerfont, Micaela Sjöstedt, Stefan Clarin, Marie
Gårseth Gathe med flera samt Wermland operas orkester.

Scen: Wermland opera, Karlstad

Längd: 2 timmar och 45 min (inklusive paus)
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klivet från ”påig” försäkringsman till filosofisk änkeman.
Ensemblen som helhet blir också starkare för varje varv.

”Måndag hela veckan” är först och främst en musikal som
underhåller, snarare än berör. Men livsödena dröjer sig ändå
kvar, mycket tack vare Markus Virtas inkännande personregi.

Läs fler texter av Johanna Paulsson och fler av DN:s
scenrecensioner

TEXT

Johanna Paulsson
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