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Spelningen Gunhild Carling aldrig glömmer genomförde hon på YSB för
två år sedan. I kväll är
hon tillbaka.

Bästekille konsthall firar
en femtonårig verksamhet med en jubileumsutställning. Ett trettiotal
verk visas upp.

Att göra byggandet av
barnens självkänsla till ett
projekt tror föräldraexperten är dömt att
misslyckas.

carling gillar
Ystadsscenen

utställning
för att fira

Sverige & världen
Börs · Ekonomi
Kultur & nöje · Serier
Kryss · Tv ·Väder

god relation
stärker barn

Musikalen ”Parade” handlar om stämningarna och ett brottsfall i staden Marietta, Georgia år 1913.

Dåtid och nutid
möts i musikal
”Rappt och dramatiskt. Otäckt och spännande. Historiskt och samtida, ja, nutidsaktuellt”, så beskriver Bengt Eriksson musikalen ”Parade” som spelas i Brantevik
27, 29 och 30 juli. Nöje sidan 5
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Hyllningar
igen för
Springsteen
”Bossen” slog till och
spelade hela sitt ”The
river”-album som
många hoppats på. Tidningarnas recensenter
hyllar åter Bruce Springsteen efter konserten på
Ullevi, men den här
gången inte med högsta
betyg.

Musikalen är relativt ny och okänd. Trots att ”Parade” bygger på en verklig händelse i USA från början av 1900-talet är den aktuell även i dag, menar Scen Österlen. Efter urpremiären på Broadway 1998 tog den hem två Tony Awards – för bästa manus och bästa musik.
Foto: Torun Börtz

Rappt och dramatiskt. Otäckt och spännande. Historiskt och samtida, ja, nutidsaktuellt. Musikalen ”Parade” handlar om stämningarna och ett brottsfall i staden
Marietta, Georgia år 1913 men också - ja, lika mycket - om dagens USA och dagens
Sverige.

Historisk och aktuell musikal

Göteborg. Många hade
hoppats att Göteborg
skulle få sin alldeles
egen ”The river”-konsert under sommarens
tredje och sista Ullevikonsert, och jublet när
Springsteen, efter kvällens inledande ”Meet
me in the city”, berättade att detta skulle bli så
var öronbedövande.
”Ett perfekt avslut på
en, sammantaget, strålande Ullevitrippel”,
skriver Expressens Anders Nunstedt och ger
konserten fyra av fem.
Även Göteborgspostens och Aftonbladets
musikkrikter gav konserten det näst högsta
betyget. ”Albumspelningar likt kvällens har
förstås sina skugg
sidor”, skriver Göteborgs-Postens Tobias
Holmgren
64 959 personer såg
konserten på Ullevi.
Det innebär att 190 336
såg honom totalt under
de tre dagarna i Göteborg. Fler besökare än
så har han aldrig haft
under en turné i Sveri-

Musikal

” Ingen på scenen är
över 19 år men det
tänker jag aldrig på –
trots att ungdomarna
gestaltar såväl unga
flickor som äldre
män.”

Vad: Scen Österlen-musikal.
Var: Brantevik.
Spelas: 22–24, 27, 29–30
juli.

R

yktesspridningen
bland stadens invånare, fördomarna och lögnerna
kunde ha förekommit på
Facebook. Liksom utropet
från ett vittne: Jude! (Byt
det mot muslimer!)
Journalisterna
som
struntar i fakta kan representera så kallad alternativmedia. Eller läs republikanernas politiska program till presidentkonventet
med
Donald
Trump! Det skulle kunna
skrivas in bland övriga fördomar i ”Parade”-manuset.

Här finns flera nyckel

meningar. Som när Lucille, hustru till dödsdömde
Leo Frank, bägge främmande, inflyttade från
New York och judar, ropar

”Parade” är en av två musikaler som barn- och ungdomsensemblen hos Scen Österlen sätter
upp den här sommaren. 

att Georgias guvernör är
en ”idiot eller ynkrygg”
(om han inte bryr sig om
att syna bevisen).
Amerikanska musikalen
”Parade” skildrar ett verkligt fall som inträffade i
just Mariette, Georgia. En
13-årig fabriksarbeterska
våldtas och mördas. Fabrikens chef, juden Frank,

som inte är som andra,
sticker ut, inte går att förstå sig på, blir anklagad
och dömd till döden.

Regissören C
arlJohan
 örnland har gjort en orJ
dagrant genial uppsättning med Scen Österlens
ungdomsensemble (spelplats strax söder om Bran-

tevik). Ingen på scenen är
över 19 år men det tänker
jag aldrig på – trots att
ungdomarna gestaltar såväl unga flickor som äldre
män.
Jörnland får dem att
stötta och komplettera
varandra i kollektiva scener där de flesta är med.
Snabba repliker och sång-

rader studsar mellan dem.
Lika tajt är en dansscen till
ragtimemusik.
Jag tänkte inte nämna
de uppemot 30 ungdomarna vid namn. En gemensam, kollektiv uppsättning där alla fyller sin roll.
Ändå måste jag lyfta fram
ett par, tre namn.
Amanda Quartey är en
otrolig sångerska som leder ett par gospel-bluessoul-körer vid rättegången
och som kedjefånge. Miranda Engholm och Alva
Balldin, som spelar äkta
paret Lucille och Leo
Frank, sjunger en mycket
vacker sista duett.

Bengt Eriksson

Beyoncérecension
på webben
Köpenhamn. Queen B
kom, sågs och segrade i
Parken och Köpenhamn när r’n’b-stjärnans ”Formation World
Tour” anlände Skandinavien under söndagen. På tisdag 26 juli
väntar Friends arena i
Stockholm för världens
regerande popdrottning.
Till dess – läs vår recension på webben redan i dag eller i tis
dagens tidning.
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Parade

