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Nöje.

Kammaroperan "Waiting in Nowhere" utspelas på flyktingförläggningen Sandholm norr om Köpenhamn.
Frågan som ställs är: Kan kärlek och medmänsklighet överleva när den spärras in mellan fyra väggar i ett
ingenmansland?
Det Kongelige Operaen har bett två personer med egna erfarenheter från Sandholm, där de levde i ovisshet
om sin framtid, att behandla ämnet: Edina Hadziselimovic, född i Bosnien 1971, bosatt i Danmark sedan
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1992, och författaren och librettisten Rubén Palma, född i Chile 1954, som vid 20 års ålder flydde efter
militärkuppen mot Salvador Allende.

Sex utmärkta sångsolister från Det Kongelige svarar för de jämnstora rollerna. Michael Kristensen och
Anna Rydberg gestaltar ett förälskat par. Hon lever i flyktinglägret medan han håller sig gömd eftersom han
hotas av utvisning. En tidigare rumskamrat till mannen, Jens Bruno Hansen, anklagar falskeligen och av
svartsjuka denne för våldtäkt.

Sten Byriel och Elisabeth Halling spelar två tjänstemän som slits mellan regelverk och humanism. En polis,
Johanne Bock, kompletterar sextetten.

Det har inte blivit någon politiskt korrekt historia utan ett genuint, fullgånget operaverk, tack vare
librettisten och regissören Christoffer Berdal. Men framför allt tack vare tonsättaren – Edina
Hadziselimovic har en betydande produktion bakom sig men detta är hennes första opera.

Från Det Kongelige Kapel har hon handplockat fyra musiker under ledning av Jesper Nordin med
besättningen cello, klarinett, slagverk och harpor, en vanlig och en preparerad. Hennes klangvärld är mycket
personlig och helt modern men med rötter långt tillbaka. 1300-talsmästaren Guillaume de Machaut och
barocktonsättaren Claudio Monteverdi hör till hennes husgudar, vilket märks i de sprödare partierna.

"Waiting in Nowhere" framförs i det två år gamla Skuespilhuset som ligger ute vid vattnet nära Havnegade
där färjorna från Sverige förr lade till. Det sker i en sal där publiken sitter runt de agerande vilket förstärker
närheten.

Bättre säsongsavslutning än den här kunde Det Kongelige inte ha.

Ett dussin föreställningar av detta uruppförande spelas fram till den 7 juni.

Waiting in Nowhere
Lille Skuespil-huset, Köpenhamnsoperan 9 maj.
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