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Pro gram
Ljusfest med lustspel i Bellevueparken

lördagen den L november 2008

Samling med tändning av marschaller kl 18.00

TINTOMARAS KLAGAN
kl 18.30

är ett lustspel ftitt skrivet efter C J L Almqvists Drottningens

Juvelsmycke. I lustspelet låter vi pojkflickan Tintomara, som,

oskyldigt indragen, skräckslagen flyr från Operan efter mordet på

Gustav III, möta dagens Bellevuepatk2ll ät senare.

Tintomara:
Reuterholm:
Prologen:
Trummor:
Näverlur:
Horn:

Lisa Lindkvist
Peter Lind
Richard Murray
Rasmus Klockljung
Bengt Rundquist
Mårten Hellquist
Catanna AbelliSång, kulning:
Fanny Lampel, Lynn StenvallAlver:
Caroline A Lilliestråle

TILLIOiNNAGIVANDE
Ett lust- och sorgespel, en s.k. tragisk vaudeville, med den nog så målande ttteln

TINTOMARAS KLAGAN, kommer attframforas i Bellevueparken om aftonert å

Alta helgons dag. Piäsen har forfattats av fru Angert - Lilliestråle och hr
Murray, t staden välkända profiler med både dur- och mollsträngar å lyran' I
pjäsenforekommer såväl elektrisk belysntng som ljudeffekter i närvarande
-lindar. 

Spänningen och mystiken stegras till det yttersta då nedskiclcning av

ljuset oih yud"n i lindarna anbefalles och vita gestalter slqtmtar fram t de

mörka buskagen. Arrangörerna vtll särskilt fiista uppmärltsamheten på att

klädets firg, om man så säger, osökt harmonierar med Tintomaraforfattaren hr

Almqviits ialbekanta uttalande om att två ting äro vita - oskuld och arsentk'
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Drottnin gens Juvelsmycke
Carl Jonas Love Almqvist skrev 1834 Drottningens Juvelsmycke eller Azouras

Lazuli Tintomara berättelse om händelser näst fore, under och efter mordet på

konung Gustaf III 1792. När skottet går av stängs de bestörta maskeradgästerna

in i den kungliga foajön. Bland dem finns dramats huvudperson, Tintomara,
uppvuxen på Operan där hennes mor är skådespelerska. Hon har ovetande blivit
invecklad i mordkomplotten mot Gustaf III. Genom Stockholmsoperans kulisser
och lönngängar flyr hon ut mot Strömmen och friheten jagad av den fruktade
Reuterholms spioner. Hon springer gröna Norrtullsgatan ned, flyr bort från
Stockholm till Kolmården där hon får se harur och ekorrar leka och fär gunga i
den väldiga lindens krona. Jagad kommer hon så åter till Bellevue, där hennes

mor har ett hus.

Bellevueparken
Hagavid Brunnsviken och Bellevue skapades visserligen som parker av Fredrik
Magnus Piper- men främst är naturen den store Skaparen - och parkerna ligger
där och väntar pä att stadens invånare skall ta dem i anspråk. De är platser att

andas ut på - och in!
Parkerna är stadens lungor. Och så har det varit i alla tider. I ena ändan av staden

ligger Bellevue och Haga där Gustav III njöt lantlivets behag. Djurgården på den

andra sidan var redan på Bellmans dagar oasen, paradiset dit stockholmarna
kunde ta sin tillflykt undan trångboddhet, smuts, loppor, avskräde och dålig luft.
När kung Oscar på sin tid ville låta sina hovmän bygga hus och ta hela

Djurgården i anspråk blev den folkliga vreden så stark att kungen fick backa.

Norra Länken
Bellevueparken med sin månghundraåriga och fantasieggande historia och

vackra natur har en särskild plats i stockholmarnas hj'arta. Norra länken dras nu

rakt igenom den. Diskussioner pågår om hur detta ingrepp ska kunna göras

förenli gt med skyddsbestämmel s erna for National stadsp arken. D en planerade
jordtunneln visade sig för svår och dyr att genomföra varfor planerna har ändrats

och tunneln istället kommer attbyggas genom att grävas från ett öppet ytschakt'

Parken ska sedan återställas. Vi vill visa vad Bellevue betyder för oss alla och

hur viktigt det är at!.parken hanteras varsamt och med respekt for dess

oersättliga värden. Även om vi deltar konstruktivt i dessa diskussioner och

godkänt planerna kan vi inte undvika att samtidigt vara oroade. Hur går det med

de trehundraåriga lindarna? Vi hoppas att detta spel for Bellevueparken vid
Brunnsvikens vatten skall bli ett led i en årligen återkommande tradition att

uppmärksamma Brunnsviken i Nationalstadsparken.

Aftonen arrangeras av Haga-Brunnsvikens Vänner och Förbundet för Ekoparken.
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