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Anmeldelse. Man venter ba-
re på klimaksen i komedien
»Calendar Girls«. Smækre
modne kvinder smider tøjet
- og ikke blot for at under-
holde det mandlige publi-
kum. Men derefter er hi-
storien ligesom også fortalt.

FLENSBORG. Historien om »Calendar
Girls« er sikkert kendt for de fleste, der
med jævne mellemrum sætter deres
fødder i en biograf. I 2003 kom den rø-
rende film om en gruppe grå britiske
husmødre, der i en moden alder springer
ud som halvnøgen-modeller på en vovet
kalender. Ikke for at agere sex-objekter,
men for at skrabe penge sammen til en
kræftafdeling på et hospital. En dejlig
historie - som skabt til teatret. Eller er
den?
Mandag aften var Folketeatret.dk på

besøg i Flensborg med »Calendar Girls«.
Med seks skønne, modne kvinder, der
foldede sig ud på Flensborg Teater.
Pengene vælter ind. De grå mus i den

lokale husmoderforening i den engelske
provins blæser på hjemmelavet marme-
lade og kageopskrifter og springer ud
som smækre modne kvinder uden, at
der går alt for megen sexsymbol i den.
Starten er træg, og det er ikke alle

skuespillere, der trækker lige meget med
eller får den plads, de skal have.

Stemme og kropssprog
Der er masser af stemme og kropssprog i
Sonja Oppenhagen, Betty Glosted og La-
ne Lind, der spiller en konet skolelærer i
stedet for Kirsten Saerens, som er blevet
syg.
Susanne Saysette skal være lidt skam-

fuld og forsagt som kvinden, der altid
gerne vil være så korrekt og forstående.

Og Lisbeth Gajhede spiller også udmær-
ket med ved klaveret med en tatovering
på numseballerne. Jannie Faur schou
mangler i flere perioder stemme til at nå
ordentlig ud over scenekanten.

Højdepunktet
Når man sidder ude på fløjen i teatersa-
len, skal man holde ørerne stive for at

forstå sætningerne. Og kun i glimt får
hun og Sonja Oppenhagen lov til at vise,
hvad de virkelig kan som de fremragen-
de skuespillere, de er.
Teaterversionen har allerede spillet på

West End i London. Det er en udmærket
morsom og menneskelig komedie, men
med fare for at blive beskyldt for at ha-
ve fokus på baller og babser: Højde-
punktet, scenerne hvor kvinderne skal
fotograferes afklædte til kalenderen,
bliver desværre jappet igennem.

Historien hurtigt fortalt
Javel, der skal mod og kvindehjerte til at
stå med alle sine Guds gaver og talenter
foran et stort publikum i en alder, hvor
nogle af uransagelige årsager kvier sig
ved bare at se sig selv i spejlet. Men når
nu forspillet til klimaksen er så trægt i
denne forestilling, så havde det været
befriende at kunne trække latteren nog-
le sekunder ud.
Men de klarer det godt, kvinderne.

Jannie Faurschou skænker te med kande
og kop foran brysterne. Betty Glosted
skjuler dem bag to anstændige wales-
boller med pynt. Lisbeth Gajhede vender
bare enden til publikum bag flygelet.
Lane Lind gemmer frugterne bag et
strikketøj, Susanne Saysette når også
kort at få klunset af, før Sonja Oppen-
hagen smykker sin spinkle krop med
tynd reb og orkideer. 
Så er der pause, og historien er stort

set allerede fortalt. Replikkerne i anden
akt falder som i en amerikansk soap, og
hele set-up’et er som i en folkekomedie
af den gammeldags slags. Men under-
holdende er det da bestemt - den perio-
devise tomgang til trods.

Flensborg Teater, mandag aften: Fol-
keteatret.dk med »Calendar Girls« - af
Tim Firth. Instruktion: Piv Bernth. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Babser gemt bag boller

Værnemagten i Nordborg
NORDBORG. Gåden om hvad tyske marinesoldater i hundred-
vis lavede på Nordborg Slot det sidste år af Anden Verdens-
krig er nu opklaret.
Lokalhistorisk forening for Nordborg-området har sammen

med skovfoged Martin Reimers jagtet historien i længere tid,
og det er lykkedes at afsløre hemmelighederne bag den tyske
marines træningslejr »Nordkoppel« på Nordborg Slot.
I den anledning har Martin Reimers skrevet bogen »Nord-

koppel - Den tyske marines træningslejr på Nordborg Slot
1944-1945«, som lokalhistorisk forening udgiver ved et ar-
rangement på Nordborg Slot lørdag den 27. november.
Bogudgivelsen på Nordborg Slot foregår lørdag den 27. no-

vember kl. 14.00, hvor bøgerne sælges til favørpris 128 kr. Der
vil blive serveret lidt at drikke og sørget for musikalsk under-
holdning. Efter en indledning ved lokalhistorisk forening vil
forfatteren introducere bogen og efterfølgende signere bø-
ger. Ved arrangementet indvies en spændende billedudstilling
om slottet under værnemagtens beslaglæggelse og der vil
være mulighed for at se en række tyske krigseffekter, der blev
reddet ud af slottet og fisket op fra bunden af Nordborg Sø
efter befrielsen. (FlA)

Akvareller i små formater 
HUSUM. »Klein, aber fein«
er titlen på en udstilling
med små akvareller af
kunstneren Birgitt Sokollek.
Udstillingen vises i »Galerie
im Weimkomptor« i Husum
fra den 11. december til
den 25. marts 2011. Birgitt
Sokollek henter blandt an-
det sine motiver på vade-
havsøen Amrum og har tidligere vist udstillingen »Fischrezep-
te« i »Galerie im Weimkomptor«. Hun går efter roen og har-
monien i sine efterårs- og vinterlandskabsbilleder, som hun
udstiller i Husum.
Udstillingen i Gurlittstraße 22 er åben torsdag-fredag klok-

ken 15 til 18 og lørdage klokken 10-14. (FlA)

Inka Sigel udstiller i Horsens
HORSENS. Sydslesvigeren Inka Sigel åbner på fredag en
kunstudstilling på Horsens Bibliotek. »Eventyrlige universer«
er titlen på udstillingen med et univers, som næsten står stil-
le. Inka Sigels værker minder om undervandsskulpturer, hvor
virkeligheden er fraværende, mens glitrende lys strømmer
gennem billederne. 
Maleriet beskriver et rum, hvor tiden bølger frem og tilbage

uden at støde på synlige kræfter. I Inka Sigels malerier svæver
eller flyder elementerne upåvirket af tyngdekraften. Inka Si-
gel er  medlem af Grænselandsudstillingen. (FlA)

Børn synger gospel 
AABENRAA. Børnekoret GospelRoots arrangerer den 5. de-
cemberen julekoncert i Sønderjyllandshallen i Aabenraa. De
professionelle gospelsolister Laura Kjærgaard, Julie Lindell,
Claes Wegener, Rune Herholdt og Andreas Hejslet giver ind-
slag i begyndelsen af koncerten, mens GospelRoots præsen-
terer tre nye arrangementer og sange skrevet specielt til afte-
nen. Familiekoncerten begynder klokken 16. Billetter koster
180 kroner for voksne og 80 kroner for børn. De kan købes i
forsalg på www.aabenraabilletten.dk og på kirkekontoret på
Næstmark 19 i Aabenraa. På kirkekontoret kan man købe et
familiebillet, der gælder for to voksne og to børn og det til en
pris af 350 kroner.
Den 2. december har GoseplRoots inviteret skoleleverne fra

Aabenraa Kommune til en koncert. »Et barn er født« er over-
skriften på koncerten, hvor 70 sangere syngere for godt 1600
elever. (FlA)

Eventyr i Nykirke
NYKIRKE. På lørdag er der en »eventyrlig fortællefest« i for-
eningen Grundstein Neukirchen i det nordlige Angel. Fra
klokken 14.30 til 17 er der eventyroplæsning for børn med
sminkeværksteder og andre aktiviteter. Her er entreen tre eu-
ro. Fra klokken 20 bydes på et program for voksne med even-
tyr fra hele verden, deriblandt også eventyr på plattysk og
dansk. Andreas Buschmann ledsager oplæsningen med har-
pespil, og der bydes på en buffet. Billetprisen er 15 euro og
inkluderer buffet. Der er forhåndstilmelding til Susanne Will
på telefon 04331-35 07 05 eller 0151-20 16 08 07 eller på
mail iridi.stephani@t-online.dk. Arrangør er eventyrværkste-
det »Die grüne Schlange«, der ledes af Klaus Rudolf Dörre.

(FlA)

Politikor synger i Flensborg
FLENSBORG. Politikoret i Flensborg går søndag den 28. no-
vember sammen med lærerkoret fra Förde-Gymnasium om en
adventskoncert i St. Nikolai-Kirche. Desuden medvirker også
kvindekoret fra Polizia Vocale. Koncerten begynder klokken
17. Der opkræves entre på fem euro, og pengene går til kir-
kens orgel. (FlA)

Birgitt Sokollek: Bohlenweg.

Sonja Oppenhagen har snart 62 års fød-
selsdag. Det er ikke til at se.

Hvad med en dejlig kop te? Det er Jannie
Faurschou, der skænker.

Så er der serveret. Dejlige boller lige til at sætte tænderne i. Det er Betty Glosted, der gemmer sig bag det indbydende bagværk.


