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Rockballet. Landesthea-
ter fortsætter rækken af
rockballetter for også at
få fat på et ungt publi-
kum. I denne sæson er det
popikonet Madonna, som
balletkompagniet i Flens-
borg prøver kræfter med.

FLENSBORG. Popsangeren Ma-
donna er i den seneste tid blevet
set i situationer, de færreste hav-
de troet, de skulle se hende i.

Hun har vasket sin bil i week-
enden ved landejendommen Eng-
land, gået lange ture på stran-
den, og leget med sine to børn i
skoven.

»Hvis det var helt rigtigt, bur-
de hun jo på nuværende tids-
punkt bo alene i et støvet palæ i
Hollywood. I stedet for er hun
lykkeligt gift og har to dejlige
børn«, undrede en kommentator
sig i den britiske avis The Obser-
ver.

Madonna bliver ved med at
skifte ham. Men selv om hendes
næste runde fødselsdag er 50 år,
synger hun stadig »Papa don’t
Preach« og har armmuskler, som
selv nogle mænd må drømme om.

Madonna konstante forvand-
linger er også det, der har fasci-
neret koreografen Stela Korljan
fra balletkompagniet på Schles-
wig-Holsteinisches Landesthea-
ter. Derfor er popikonet nu kom-
met på plakaten. I morgen klok-
ken 20 uropføres rockballetten
»Ma Donna« i Flensborg Teater.

Underholdning
Dermed fortsætter Landesthe-

ater sin succesrige serie af
rockballetter, der også appellerer
til det unge publikum. For selv
om det er 20 år siden, at Madon-
na chokerede med »Like A Vir-
gin« med MTV Awards, så har
hun fat piger og drenge, som hun
kunne være mor til. Madonna

danner mode, selv for dem, der
er langt yngre end hende selv.

- Madonna er for mange et fe-
ministisk ikon. Andre ser hende
som et sexsymbol på højde med
Marilyn Monroe. I de seneste år
er der dog blevet underligt stille
omkring hendes person, siger
Stela Korljan.

Lige indtil i denne uge, da hun
gjorde noget så politisk ukorrekt
som at stille officielt op i Israel,
efter at hun er begyndt at dyrke
jødisk mysticisme.

Balletten i Flensborg er baseret
på Madonnas musik, og Stela
Korljan underkender derfor ik-
ke, at den i sig selv kan have en
underholdningsværdi.

Lys og skygge
- Forestillingen er ment som en
hyldest til en på alle måder me-

get bemærkelsesværdig sanger-
inde. Hvor der er meget lys er
der også skygger, så derfor for-
søger vi også at komme lidt bag
den glinsende showfacade. Det
har altid været svært at adskille
Madonnas sangtekster fra hen-
des velpublicerede livshistorie,
siger Stela Korljan.

Danseren Anika Hendrix har
rollen som Madonna, der i 1958
blev født i en italiensk-ameri-
kansk familie i Michigan og alle-
rede som 19-årig rejste til New
York med et helt klart mål om
berømmelse.

Fanden-i-voldskhed
Op gennem 80erne banede hun
sig vej med sin berømte selvtillid
og en fanden-i-voldskhed. Hen-
des musikvideoer har ofte været
meget provokerende, og med sine
grænseoverskridende facon kom
hun til at sætte dagsordenen.

Ambitionen med balletten er at
dykke ned gennem medieskum-
men. Madonna bliver fremstillet
som stjernen med de mange
hårfarveskift, og som en kvinde,
der trods mere end 20 år i bran-
chen, aldrig er blevet kørt ned af
sin egen berømmelse - i modsæt-
ning til mange andre kvindelige
superstjerner, der dukkede op i
80erne.

- Hun har altid haft en evne til
med stort fremsyn og velvalgte
kunstneriske samarbejdspartne-
re at fange fænomener, tiden var
parat til og gøre dem til en den al
sin musik og sin stil, siger Stela
Korljan.

Balletten på Landestheater in-
deholder musik fra alle de store
albums som »Erotica« fra 1992,
»Bedtime Stories« fra 1994, »Li-
ke A Prayer« fra 1989 og så selv-
følgelig »Like A Virgin« fra 1984.

»Ma Donna« vises i Rendsborg
den 13. oktober og 4. december, i
Slesvig den 14. oktober og 20. ja-
nuar, igen i Flensborg den 5. ja-
nuar, 4. februar og 4. marts
næste år samt i Læk den 13. ja-
nuar 2005.

Landestheater har de tidligere
år tidligere vist rockballetter
med musik af Pink Floyd og
80ernes tyske kultband Ein-
stürzende Neubauten.
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Sex og feminisme i én krop

Stela Korljan:
Madonna har
altid haft en
evne til med
stort fremsyn
og velvalgte
kunstneriske
samarbejds-
partnere at
fange fæno-
mener, tiden
var parat til.

Madonna konstante forvandlinger er også det, der har fascineret koreografen Stela Korljan fra balletkompagniet på Schleswig-Holsteinisches
Landestheater, så popikonet nu er kommet på plakaten. (Fotos: Lars Salomonsen)  

Ovenfor: Anika Hendrix har titel-
rollen som Madonna. Balletten er
baseret på Madonnas musik, og
har for mange Madonna-fans en
underholdningsværdi i sig selv.


