Med Pic du Canigou som operadekor
Åskan mullrar över bergen. Blixtar flammar bakom Pic Canegou. Dagens
hetta ligger kvar i den gamla borggårdens stenar. Scenen är upplyst och
Barberaren i Sevilla träder fram. Den årliga operaföreställningen i
medeltidsbyn Mosset i östra Pyrineeren fyller borggården tio kvällar i juli
och augusti. Musiken flödar genom gränderna från 1100-talet. Tres
magnifique.
- En galen idé, yrkesskicklighet, engagemang, förmåga att dra med sig folk, kontakter på alla
möjliga nivåer och en professionell inställning, det är ”bara” vad som behövs för att
genomföra ett operaprojekt, säger Anneke Foks, projektledare för Opera Mosset, med en
portion glad ironi.
- Har ni vägarna förbi Pyrineerna i sommar, missa inte Opera Mosset. Biljetter köper man på
turistbyrån i Mosset eller i Prades.
Opera Mosset
Albert Heijdens, holländsk mångkonstnär inom teater, musiker, måleri bor sedan 24 år i
Mosset. 2002 presenterade han en idé för Mossets borgmästare. – Jag vill sätta upp en
opera på borggården. Om du ställer dig bakom en information till Mossets 295 invånare,
lovar jag att hålla 10 körövningar med musikintresserade amatörer. Inbjudan gick ut, veckan
efter hade Albert en kör på 35 personer som ville sjunga opera. Med hans kontakter i Holland
hade han snart engagerat en 20-mannaorkester. Projektet växte som ringarna på vattnet och
blev alltmer internationellt. Vid den senaste uppsättningen 2010 var förutom Holland även
Frankrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Syrien, Venezuela och Norge representerat med
professionella operamusiker och sångare.
Barberaren i Sevilla
Sommaren 2015 sätter man upp Rossinis Barberaren i Sevilla. Hela byn är engagerad.
Snickaren Wouter bygger scenografin. Scenkläderna sys av de Mosset-bor som kan hantera
nål och tråd. En kvinna leverar åsnor där de behövs i föreställningen. Projektet leds av
mossetbon Anneke Foks, sjuksköterska och körsångerska. Till det kommer professionella
musiker och sångare från hela världen.
Under två och en halv vecka i juli-augusti genomförs 10 föreställningar, som tillsammans drar
drygt 5000 besökare. Med allt vad det innbär av parkeringsplatser, biljettadministration,
bajamajor etc
- Opera Mosset får människor att växa. Yrkesskicklighet får blomma i nya sammanhang. Att
kulturen är ett kitt som för människor samman och får dem att växa bevisas än en gång med
Opera Mosset, säger Anneke Foks.
http://www.operamosset.eu/spectacles/2015-le-barbier-de-seville-mon-super-heros
Biljetterna släpps i mitten av juni.

Anneke Foks, projektledare för Opera Mosset 2015, här på spelplatsen.

Magnifika scenkläder i Mosset-operans föreställning Romeo och Julia, alla sydda av
Mosset-bor.
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