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Anmeldelse. Råt teenage-
teater indtog A. P. Møller
Skolen i Slesvig. Her kunne vi
sidde og svælge i satanisk
skadefryd, og moralens vog-
tere fik frit spil. Hvor var det
dog herligt morbidt.

SLESVIG. De pokkers teenagere. De træn-
ger til en kur, så vi kan få stoppet alt det,
der fucker deres hjerner op. De fylder de-
res hoved med sex, porno og stoffer. Men
i skolen bruger de så godt som aldrig
hjernen. Der er lukket deroppe på harddi-
sken. No connection. Uden for rækkevid-
de.

Giv dem for søren en lektion, så de kan
lære det.

Ja, det kan vi sagtens sidde her og skri-
ve. Men mon ikke de fleste voksne har
haft en indre svinehund: Hvis nu ham
den smarte fyr på 16 er så smart, tror
han kan det hele, så lad ham dog for sø-
ren få en lærestreg. Gnæk - gnæk! Det
har han sgu da godt af.

I »Opsang« - noget der minder om en
teaterforestilling, TV Zulu og en gendigt-
ning af Den Store Bastian - får den hov-
modige unge mand, Kenneth, der tror
han kan gå på vandet, da også lige, hvad
han trænger til. Hybris og nemesis. Fra
Herren i det høje lander en kæmpelort li-
ge oven i skallen på ham, så han kradser
af. Det var han selv ude om. Han kunne
bare have lyttet til sin lærer, en rigtig
stram og bedrevidende skolefrøken af
værste skuffe.

To formidable skuespillere - Mads Hjul-
mand og Karin B. Heinemeier - gav os, et
noget blandet publikum på A. P. Møller
Skolen i Slesvig, en lektion i de syv døds-
synder: Hovmod, frådseri, dovenskab,
griskhed, had, liderlighed og misundelse.
Med farce, musik, foredrag og suverænt
komediespil bliver syv teenagertyper be-
lært om konsekvenserne, hvis de dyrker
lasterne: Finn Fuckhoved, der aldrig har
lært at tale pænt og knap kan sige andet

end »slik dig selv i røven, din klamme
bøssekarl«, får sådan et lag tæsk, da hans
møder tre hjernedøde psykopater, en li-
derlig karl sprøjter sperm i alle retninger,
et stjernevrag, der frådser i berømmelsen,
ender på coke og en lukket afdeling samt
en grisk hustler-type, der er fuldstændig
ligeglad med, om en lille fattig inder-
dreng har indåndet giftige dampe under
fremstillingen af hans Gucci-jakke, ender
selv med at blive grillet, så tarmene
springer ud af maven på ham.

Og bag et skolekateder formaner, for-
kynder og fordømmer de to skuespillere
på skift - i deres bedrevidende voksenrol-
ler forstås - med satanisk skadefryd,
hvordan det så gik de teenagere, der ikke
ville høre efter de voksnes gode råd. 

Mads Hjulmand og Karin B. Heinemeier
serverede en dejlig, morbid form for hu-
mor, fornøjeligt og vellystigt - og heller
ikke uden at fremstille voksne i et noget

komisk lys. Det er krævende excesser, de
to skuespillere skal igennem omkring et
laboratiebord, hvor der ligger et eksem-
pel på en ung teenagers hjerne, et kålho-
ved, der bliver mast og splittet i tusind
stykker.

Og så ender det hele med den stille og
forløsende sætning, der i en kontrast til
hele resten af stykket blot siger til de
heldige teenagere, der så stykket i Sles-
vig: Elsk dig selv!

Mungo Park/Baggårdteatret: Opsang.
Tekst og iscenesættelse: Heinrich Chri-
stensen. Musikalsk akkompagnement:
Jonas Munck Hansen. Gæstespil på 
A. P. Møller Skolen i Slesvig, mandag
aften. Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Så kan du lære det,
din liderlige buk!

Spermen flyver i alle retninger, da den liderlige yngling får sig en omgang onani til lidt computer-porno. Mads Hjulmand har gang
i skumsprøjten.

De syv dødssynder på tavlen. Karin B. Heinemeier er fremme med den moralske pege-
pind.

Koncert i Boren
BOREN. Det er Kulturverein Süderbrarup, der arrangerer,
når der på søndag klokken 20 er både vestlig og østlig
musik i Am Wald 1 i Boren. Musikerne er Rangin, der be-
står af Michael Meyer og Omid Bahadori, og de vil spille,
hvad de kalder en mediterran crossover på højt interna-
tionalt niveau. (FlA)

Mad og kunst i Flensborg
FLENSBORG. Det drejer sig om mad og kunst, når Sydsles-
vigsk Forening torsdag den 24. september klokken 18.30
indbyder til en omgang »showcooking« i Flensborghus. I
centrum for det hele er Nikolaj Kirk, der genopfinder og
bruger måltidet som en skueplads. Han sætter mad ind i
nye sammenhænge, der antager alverdens kunstneriske
udtryk. Til det brug anvender han både maden, rummet,
duft, lyd, video og præsentation og fremførelse for publi-
kum.

Prisen for at være med er 12 euro, hvis man er medlem
af Sydslesvigsk Forenings og 15 euro, hvis det ikke er til-
fældet. Billetterne kan i forsalg erhverves ved Sydsles-
vigsk Forenings bysekretariat. (FlA)

Heavy klassisk i Slesvig
SLESVIG. To helt forskellige musikalske stilarter møder
hinanden og bliver blandet, når musikeren Malte Vief den
24. september klokken 19 giver koncert i Kultur-Café der
Brücke i Bismarckstraße i Slesvig. Det drejer sig om heavy
rock og klassisk musik, der i Malte Viefs univers er blevet
til Heavy Classic. Musikeren har kun en guitar med, men
benytter sig af forskellige effekter, så lokalet af og til vil
lyde som en stor koncertsal. (FlA)

Jazzaften i Kappel
KAPPEL får lørdag den 26. september besøg af en tysk
æresborger i New Orleans, der også er kendt som jazzens
hovedstad. Det er Peter Petrel, der er en af de bedst kend-
te tyske jazzmusikere.

Allerede i 1968 blev han kåret som den bedste jazzsan-
ger i Tyskland. Med sig har han i Kappel Ulf Schirmers
band »Clarinet & Sax Revival-Quartett«. Koncerten afvik-
les af Kappelner Jazz Club, og musikken starter i Koslow-
ski-Halle klokken 20. Billetter kan købes ved indgangen.

(FlA)

Træsnit i Boren
BOREN er hjemsted for Kulturverein Süderbrarup, der
søndag den 27. september klokken 11 åbner en ny udstil-
ling i lokalerne Am Wald 1. Værkerne er lavet af kunstne-
ren Anita Lüttke, der viser træsnit i farver. Udstillingen
kan ses til den 27. november, og der er åbent dagligt
klokken 10-12 og 14-18. (FlA)

Fransk musik i Tønder
TØNDER. Tønderegnens Musikforening har fransk musik
på programmet, når der søndag den 27. september klok-
ken 15 er koncert i Pumpehuset. Musikken leveres af En-
semble MidtVest, der har medbragt værker af Fauré, De-
bussy, Ravel og Tansman. Fælles for dem alle er, at de
komponerede deres musik i den anden halvdel af 1800-
tallet. (FlA)

Kunst på Lyksborg Slot
LYKSBORG hædrer en af sine store sønner ud i kunstens
verden, når der søndag den 4. oktober klokken 11 bliver
åbnet en ny udstilling i den hvide sal på slottet. Maleren
er Sophus Hansen, der døde for 50 år siden. Han blev født
som søn af slotsgartneren og gik senere på kunstakade-
miet i Weimar. Derefter boede han i mange år i Hamborg,
og sin livsaften tilbragte han i Lyksborg, hvor han også er
begravet. Til at begynde med malede han i impressioni-
stisk stil, men undervejs blev det til flere naturalistiske
landskabsbilleder og portrætter..

Udstillingen varer til den 29. oktober, og værkerne kan
ses dagligt fra klokken 10-18 undtagen mandag. (FlA)

Hannes Wader i Husum
HUSUM. Kongresshalle i Husum lægger onsdag den 7. ok-
tober klokken 20 lokale til en koncert med den verdens-
kendte tyske folkemusiker Hannes Wader, der blandt an-
det er kendt for sin sang om Die Moorsoldaten.

Billetterne koster i forsalg 22 euro plus gebyr og kan
blandt andet erhverves ved Palette, Reisebüro Biehl og på
www.eventim.de. (FlA)


