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Passion och ond bråd död
Berättelsen om drottning Dido och den trojanske prinsen Aeneas har alla ingredienser. Passion, godhet
och ondska. Det säger Torbjörn Köhl som dirigerar Henry Purcells opera när den sätts upp i Linköping.
Corren var med när gruppen repeterade i S:t Lars kyrka i går kväll.

Operan "Dido och Aeneas" handlar i korthet om följande: Dido är drottning i Kartago. Prins Aeneas
stannar till i hennes rike på väg från Troja till Rom. Naturligtvis blir de kära i varandra, men se, det gillar
inte traktens häxor som sätter krokben för deras affär. Häxorna lurar Aeneas att överge Dido och till slut
tar hon sitt liv.

Domkyrkomusikern Torbjörn Köhl dirigerade "Dido och Aeneas" i Göteborg för några år sedan och har
drömt om att få sätta upp den i Linköping.

-- Det är en stor liten opera på knappt en timme och den har allt. Kärlek, passion, godhet, ondska och
väldigt bra musik säger han.
Kommenterande kör

Precis som i de antika grekiska dramerna finns det en kör som kommenterar det som sker. Östgöta
kammarkör agerar levande sjungande fond till de sångare som gör solistrollerna. Thomas Malm är
textilansvarig i Linköpings kyrkliga samfällighet och han har skapat kostymerna till de medverkande.

-- Dräkterna är symboliska och väldigt sparsmakade, berättar Torbjörn Köhl. Åskådaren ska inte drunkna
i intryck.
Dansinslag

"Dido och Aeneas" bygger på Vergilius epos "Aeneiden". Engelsmannen Henry Purcell komponerade
operan för de föräldralösa flickorna i School for young gentlewomen i Chelsea där den uruppfördes
1689.

Skolans rektor Josiah Priest var danslärare och såg till att få in dansinslag i "Dido och Aeneas". Några
dans inslag finns i den här uppsättningen. De medverkande uttrycker sig även med hjälp av gester.

Torbjörn Köhl ser "Dido och Aeneas" som en milstolpe i operahistorien.

-- Det är sådant driv för alla. Ingen behöver vänta länge på sin tur. Och den är lätthanterlig även för
publiken. Men man ska inte glömma att det är en tragisk opera. Dido dör ju på slutet.
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