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Mitt första balettbesök

Sittandes på i en röd sammetsfåtölj beläget på 1:a balkongplats på en fantastisk åskådarplats med 
trevligt sällskap på Kungliga operan fick jag äran att betrakta detta skådespel.

Jag har den ideologin att jag köper ”hela paketet” när jag tar mig till en sådan här plats. Fina kläder, 
snygg i håret och framkörning till platsen. Känns lite lyxigt och trevligt jämfört med den annars 
vardagliga resan med vardagliga kläder och cykel. Jag har nu denna dag förevigad i minnet med 
flera olika lyckade projekt denna helg.

Baletten var klassikern ”Romeo och Julia” i en nytappning och kanske var det just valet av 
nytappningen som var fel val att välja som första balett. Resultat jag fick av detta var en ren chock. 
Stundtals var jag lite orolig till att jag av chocken skulle skratta högt i salongen, men jag lyckades 
att hålla mig. Tiden för första och andra akten var fördelat på 1 timme och 45 minuter, åtskilda av 
en 25 minuters paus. Tiden gick fort för jag var så vansinnigt fokuserad på att förstå. I programmet 
hade jag innan förställningen läst en beskrivning vad varje akt skulle innehålla. Ändå så bestod 95%
av rörelserna i denna balett av något som jag aldrig förstod. För mig och mitt sällskap så blev inte 
dom båda huvudpersonerna stjärnorna, utan andra aktörer som graciöst förde sig fram på scen med 
ett tydligare kroppsspråk. Och frågan min sista tanke får nu dagen efter då detta skrivs; 

- Var det denna reaktion som regissören ville ha av åskådaren...?

Missförstå mig nu inte, ädla läsare. Jag var inte besviken på detta besök men högst förbryllad. Vi får
inte glömma musiken och platsen som var fantastisk. Jag är heller inte främmande för att se en 
andra balett, men det ska då absolut inte vara i ny stil som denna utan en klassiker rakt igenom. Så 
avslutningsvis kan man väl säga att denna balett för mig skapade både förvirring och nyfikenhet.

/Ludde


