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Malmö Opera får en verklig pangöppning på
höstsäsongen. Världens första musikal i ett gästspel
från Sydafrikas näst största stad, Kapstaden, är -
nästan - en enda lång njutning i tre timmar. 

Teaterbåten - detta 82 år gamla verk - bjuder
nämligen på applådknipande underhållning hela
tiden med sin blandning av dynamik, dramatik,
romantik och komik.
Storyn kretsar kring några människors liv på de
teaterbåtar som forsade fram på Mississippi vid förra

JOURNALISTEN DAWIT ISAAK HAR NU
SUTTIT FÄNGSLAD I ERITREA I:

TIDSLINJE: Fängslad i Eritrea sedan 2001.
Läs mer på freedawit.com och dawitisaak.com.
Stöd arbetet för frigivning på bg 5045-0295.

MEST LÄSTA OM KULTUR

Astrids historia är vår

FLER MEST LÄSTA OM KULTUR

Anarkism i tweed

Måndag 17 november 2014

ANNONS:

Foto: Christer Wahlgren
Secn ur Cape Town Operas version av musikalen Teaterbåten, som hade premiär i Malmö i går.
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FAKTA

   Rätta text- och faktafel

sekelskiftet. I fokus står gamblern Gaylord Ravenal
och Magnolia, dotter till fartygets kapten Andy
Hawks. Men kring dessa figurerar en mängd typer
som alla är lika tilltalande - var och en på sitt sätt -
eftersom de agerar även när de inte är i fokus.

Men Teaterbåten är inte bara en storslagen show
på ytan. Dess kärna är de rasmotsättningar som förekom då - och som florerar tämligen fritt än i dag
(inte minst i vårt land). På detta kunde, tycker jag, den annars så förträffliga regissören Janis
Honeyman, tryckt ännu mera.

Gästspelet från Cape Town Opera bjuder dock inte bara på en avväpnande ögonfröjd utan även på
örongodis.
Gaylord Ravenal - gestaltad av Blake Fischer - briljerar således med sin mycket vackra tenorstämma
(även om Ravenals partier egentligen ska sjungas av en baryton). Här är vidare Magnolia i Janelle
Visagies gestalt. Hon har en underbart vacker sopran - can't help lovin' dat woman! (Sorry, Julie.)
Julie ja. Hon har en enda pärla att framföra, nämligen "Bill", och när Gina Schmukler intar scenen här,
lite på kanelen, är det inte utan att en tår uppenbarar sig i ögonvrån.
I övrigt är det lätt att applådera Xoela Sixabas mäktiga bas i slagnumret "Ol' man river" och Miranda Tini
som Queenie. Men den som driver föreställningen är fartygets kapten - mästerligt spelad av Malcolm
Terrey.
Och Malmö Operaorkester hängde verkligen med på noterna, nyanserat och fint, under Albert Hornes
ledning.

Det är således bara att älska den här föreställningen - ända fram till finalen, som blir fadd och uddlös.
När Ravenal och Magnolia återförenas efter många år är det som om de inte setts på en kvart. Och den
traditionella inlagan "Auld Lang Syne", som final, har tydligen fallit över bord.
Men ändå - helheten är strålande underhållning på Malmö Opera "in the old fashioned way".
Äntligen!
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TEATERBÅTEN | Musik Jerome Kern |
Libretto Oscar Hammerstein II | Dirigent Albert
Horne | Koreografi Timothy le Roux | Regi
Janis Honeyman | Malmö Opera

Av Tony Kaplan 
tony.kaplan@kvp.se
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