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De tre bedårende korpiger: Katrine Læssøe Agesen, Birgitte Clauson-Kaas og Marianne
Søgaard Andersen. (Fotos: Martina Metzger)

Ralf Hansen fra Læk i slik-
humør. Sydslesvigsk For-
ening deler for tiden cho-

kolade ud til publikum ved
teater og koncerter - for at
komme i kontakt med folk.

Kasper D. Gattrup sang alle Preben Uglebjergs store slagere fra den djævelske »Penge«
over den småfrække »Alle gør det« til den gæve »Pigen fra Fyn« - og selvfølgelig også
»Gyngerne og karrusellen«.

Anmeldelse. Kasper
D. Gattrup kom til
Nibøl med charme og
stedsegrønne melodi-
er fra Preben Ugle-
bjergs korte liv. Pub-
likum fik en dejlig
aften med hjemlig
hygge.

NIBØL. Der var ikke blot
kaffe og småkager på bor-
dene i Nibøl Danske Skole.
På scenen var der også
lampetter på blomstret ta-
pet og et maleri af den
slags, mormor og morfar
havde hængende.

Den hjemlige hygge blev
understreget af den aktu-
elle charmeoffensiv fra
Sydslesvigsk Forenings
teater- og koncertudvalg.
Ved koncerter og teaterfo-
restillinger bliver der for
tiden delt chokolade ud til
alle gæsterne - personligt.
Så længe lager haves.

- Når vi går rundt med
chokolade, kommer vi i
kontakt med publikum på
en måde, som vi ellers ikke
plejer. Det giver en uvur-
derlig respons, siger udval-
gets formand, Karin Goos.

Chokoladen kunne pub-
likum så nyde til en lille
fornøjelig aften om enter-
taineren Preben Uglebjerg
(1931-68), en dejlig kaba-
ret med skuespilleren Kas-
per D. Gattrup. Han kom
med drengecharme, tand-

pastasmil og glimt i øjet,
efter at tre bedårende kor-
piger (Katrine Læssøe
Agesen, Birgitte Clauson-
Kaas og Marianne Søgaard
Andersen) havde varmet
op med sange som Max
Hansens »Kys hinanden«.

»Bare det var mig« hed-
der portrætforestillingen,
der er opkaldt efter en af
Preben Uglebjergs kendte
sange.

Med sang og fortælling
tog Kasper D. Gattrup en
pænt fyldt gymnastiksal
med på en kronologisk rej-
se gennem Preben Ugle-
bjergs korte liv. Og der af-
lejres det indtryk, at Ugle-
bjergs eftermæle er blevet
entertainerens, selv om han
drømte om, det skulle være
karakterskuespillerens.

Historien blev blandet
med sange, der understøt-
tede og illustrerede den.
Det blev til en historie om
perfektionisme - så meget
entertainer var Preben Ug-
lebjerg, at det skyggede for
mennesket.

Kulminationen
Det blev til en halv snes
sange i kronologisk række-
følge - fra Preben Ugle-
bjerg som 14-årig spillede
med i succesforestillingen
»Drengen Fritz« og helt
frem til Tivoli-træfferen
»Gyngerne og karrusellen«
om det ubekymrede Dan-
mark, der allerede i
1960erne levede over evne.

Kulminationen i Preben
Uglebjergs liv og karriere

kom, da han uden at vide
det stod over for livets af-
slutning.

Det var i 1967, han hev
den hjem med »Gyngerne
og karrusellen« i Tivoli-re-
vyen. Og det var i 1968, at
han ved Københavns 800-
års jubilæum - der blev
sendt direkte i tv til hele
Danmark - improviserede,
da fyrværkeriet ikke fun-
gerede som planlagt.

I maj 1968 blev han
dræbt i en bilulykke nord
for København.

Kasper D. Gattrup for-
talte ikke blot historien
med charme og indlevelser,
men også med en bundso-
lid sangstemme og god for-
tolkning.

Det skete flere gange
med korsvar fra pigerne
samt et lille potpourri af
de amerikanske sange, Ug-
lebjerg bearbejdede i
1950erne. Nok præsentere-
de Kasper D. Gattrup et
stykke Danmark fra i går
(det skal man jo snart være
meget forsigtig med i disse
globale tider...), men han
mindede os dog om, at der
er noget, der har en længe-
re holdbarhed end så me-
get andet. Og Preben Ugle-
bjergs sange hører til det,
der ikke forgår så let.

Saltproduction: Bare det
var mig - Nibøl Danske
Skole mandag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Sange med 
lang holdbarhed

Afbud. Andrea Pellegrini
afløser Marianne Rørholm
ved koncerterne med Flens-
burger Bach-Chor og Søn-
derjyllands Symfoniorke-
ster.

FLENSBORG. Mezzosopranen Ma-
rianne Rørholm har netop måttet
melde afbud til denne uges koncer-
ter med Sønderjyllands Symfonior-
kester.

Hun skulle sammen med syv an-
dre sangsolister have dannet
grundstammen i Sønderjyllands
Symfoniorkesters store produktion
af den franske komponist César
Francks oratorium Les Béatitudes.

I stedet for Marianne Rørholm har
orkestret med kort varsel engageret
den danske mezzosopran Andrea
Pellegrini.

Andrea Pellegrini blev uddannet
ved Operaakademiet i 2006 og har
på Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatoriums diplomlinie studeret hos
Bodil Gümoes, Bodil Øland og Su-
sanna Eken.

Hun vandt den landsdækkende
sangkonkurrence »Unge Sangere
‘97« og i 2003 førsteprisen i Opera-
ens Venners Sangerkonkurrence.
Siden har hun optrådt som solist
ved adskillige koncerter i Dan-
mark, Sverige og Frankrig.

I foråret 2007 fik hun talentpri-
sen ved uddelingen af Årets Reu-
mert for sin »charme og karisma og
- ikke mindst - sin prægtige, glø-

dende og smidige altstemme«. Ud
over diverse lied- og kirkekoncerter
har hun sunget altpartierne i
blandt andet Pergolesis Stabat Ma-
ter, Bachs Juleoratorium og Johan-
nespassion samt Händels Messias.

Hun har sidst været solist med
Sønderjyllands Symfoniorkester i
opførelsen af Bachs Juleoratorium i
december 2006.

Koncerterne med Sønderjyllands
Symfoniorkester under ledelse af
Matthias Janz finder sted i Alsion i
Sønderborg fredag den 23. novem-
ber, i Det tyske Hus i Flensborg lør-
dag den 24. november og i Ham-
borg søndag den 25. november.
Koncerterne opføres i samarbejde
med Flensburger Bach-Chor (FlA)

Ny solist i Les Béatitudes
FLENSBORG. Det var altid
Goethes store ønske at finde
en ny komponist, der kunne
sætte musik til hans store
fortælling, Faust - historien
om den tyske mirakelmager,
der sluttede pagt med djæv-
len for at få sin umættelige
videbegærlighed stillet.

Junges Theater Spectacu-
lum har gjort forsøget at sæt-
te musik til den første del af
Faust - dog med hjælp af
komponister som Brahms,
Rheinberger og Mozart.

Den 30. november gæster
Kiel-teatret Waldorfschule i
Flensborg med en iscenesæt-
telse krydret med live-musik.
Forestillingen vises klokken
10 og 20. Billettter kan be-

stilles på telefon 0461-
903250. Man kan læse mere
på www.spectaculumev.de

(FlA)

Musik til Goethes Faust

Junges Theater Spectaculum
med Faust I. (Foto: FlA)


