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Anmeldelse. En af de
største salgssucceser,
Bølle-Bob, kom til
Slesvig med Familie
Teatret. Musikkens
sange talte til det
unge publikum, men
lyden var ringe.

SLESVIG. For kort tid si-
den kom en ny filmversion
af musicalen Bølle-Bob i
de danske biografer, og nu
sender Familie Teatret fo-
restillingen på turne i for-
fatteren Gunnar Geertsens
egen bearbejdning.

Lørdag eftermiddag kom
turen til Slesvig Teater, der
var godt fyldt op med børn
fra seks til 12 år – og deres
forældre.

Sangene om Bølle-Bob
hører til Danmarks største
børne- og ungdomssuc-
ceser. Cd’en er solgt i over
en halv million eksempla-
rer, siden Gunnar Geertsen
første gang opførte musi-
calen med sine musikele-
ver i Hornum i Himmer-
land.

Først i 1994 skrev han en
musical over sangene, og
den blev en bragende suc-
ces. Musicalen er siden
blevet fulgt op med en tv-
serie og to film, og nye ge-
nerationer har taget den til
sig.

Let og kulørt
Musicalens sange taler til
unge om deres problemer i

skolen og i forhold til
voksne. Sangene er pakket
ind i en simpel handling
uden de helt store underto-
ner.

Den sikre klassiker er li-

ge noget, der taler til Fa-
milie Teatrets repertoire.
Teatret vil – som navnet
antyder - have familien i
teatret sammen, hvilket i
sig selv er en sympatisk

ambition. Midlerne er
blandt andet kulørte kulis-
ser, en letforståelig hand-
ling og iørefaldende musik.

I Slesvig lagde Familie
Teatret dog ud med en

dårlig lyd. Enten knaldede
den direkte igennem, eller
var det noget nær umuligt
at fange replikkerne, når
Herr Blom og Bølle-Bobs
trådløse mikrofoner var

ude af drift.
Teatret nåede ikke en

gang at rette ordentligt op
på det, og det var det
værste af det hele.

Første afdeling virkede
også noget træg, men efter
pausen kom der god gang i
spillet.

Morsomt
Rigtigt underholdende
blev det, da byens driftige,
men naive handelsmand,
Blom, ville have bygget et
stort parkeringshus, og in-
viterede en entreprenør til
byen. Planerne blev for-
purret af alle de unge: Les-
lie fra storbyen, den ellers
så søde pige Lise Mette,
den seje Kalle og Smukke
Sally, der så gerne vil være
voksen.

De klædte sig alle ud
som ludere og lommetyve
og skræmte entreprenøren
væk fra byen. Aldeles mor-
somt!

I aften klokken 19 vises
Bølle-Bob i Broagersalen
og i morgen klokken 19 i
Tønder Kulturhus.

Familie Teatret: Bølle-
Bob – af Gunnar Geert-
sen. Slesvig Teater lør-
dag eftermiddag. Hans
Henrik Bærentsen, Mor-
ten Staach, Torben Se-
kov, Jeff Schjerlund,
Thomas Bech, Nanna
Willumsen, Denise
Stockmann, Naja Birke
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Simpel men sikker handling

Jeff Scherlund som Bølle-Bob og Nanna Willumsen som den artige pige Lise-Mette, der får privatundervisning af Bøl-
le-Bob for at kunne blive rigtig fræk. (Foto: Ole Tage)

Anmeldelse. Maj-
Britt Kramer besøgte
den gamle synagoge i
Frederiksstad med
sin trio. Hun havde
kaldt sit program
nordisk jazz med
brasilianske under-
toner. Publikum var
begejstret.

FREDERIKSSTAD. Frivil-
lige donationer har skabt
så meget højvande i kas-
sen, at man for halvandet
år siden kunne købe et
splinternyt flygel til den
gamle synagoge i Frede-
riksstad. Og i dag er det
betalt, fortæller Bjarne
Wullf, der som repræsen-
tant for Sydslesvigsk Fore-
ning er med i kredsen om-
kring den gamle synagoge
og således med til at plan-
lægge de mange kulturar-
rangementer, der hvert år
afvikles i synagogens
smukke sal.

Wullf er skoleleder på
den danske skole i byen,
men han brænder også for
at skabe interesse omkring
jazzmusikken i Frederiks-
stad, og fredag aften havde
synagogen besøg af Maj-
Britt Kramer, Wullfs gamle
skolekammerat fra Du-

borg-Skolen i Flensborg.
Med sig havde Kramer

sine faste triomedlemmer,
Benita Haastrup, percussi-
on og Jens Skou Olsen,
bas, og programmet havde
hun kaldt nordisk jazz –
med brasilianske underto-
ner.

Det betød et repertoire,
der spændte fra Robert
Normanns melodi til Half-
dan Rasmussens Livet er
en morgengave over egne
kompositioner til ørehæn-
gere af Egberto Gismonti,
Antonio Carlos Jobim og
andre brasilianske kompo-
nister i særdeles begavede
arrangementer. 

Tæt sammenspil
De tre musikere, der alle er
udgået fra Rytmisk Kon-
servatorium i København,
har dannet trio siden mid-

ten af 1990erne. Det mær-
ker man i det tætte sam-
menspil; det hører man i
improvisationerne, hvor de
med det samme fanger
hinandens ideer, og det op-
lever man i særdeleshed i
det musikalske overblik,
de alle besidder. Det var
kammerjazz, når det er
bedst, og de mange tilhøre-
re var vildt begejstrede. 

Teknisk overskud
Maj-Britt Kramer fik med
sit tekniske overskud fra-
vristet det smukke instru-
ment alle sine nuancer; det
ene øjeblik med komplice-
rede og tætte, latinpræge-
de harmonier, det næste
med helt enkle melodier.

Hun gik heller ikke af
vejen for at springe tan-
genterne over og anslå
strengene direkte inde i

flyglet. Alt sammen i det
optimale udtryks tjeneste
og hele tiden i tæt kontakt
til de to andre musikere. 

Sikkert drive
Benita Haastrup svarede
igen med et sikkert drive
og et rigt facetteret trom-
mespil, der foruden det
helt store udtræk også om-
fattede de ganske små vir-
kemidler, som for eksempel
at anslå en lille indisk
klokke og slynge den rundt
i luften i en snor. 

Også Jens Skou Olsen
var godt hjemme på sin
bas, brugte ofte buen og
kunne, hvis han ville, spil-
le et helt kor med flageo-
letter. 

Med en stor og fyldig to-
ne bevægede han sig over
hele registret, og øret kun-
ne ubesværet opfatte selv

de dybeste toner uden at
det sovsede til. 

Sidste nummer hed
North eller Norden, og var
en molagtig komposition
af Maj-Britt Kramer. Men
det ville publikum ikke
nøjes med, så trioen spille-
de som ekstranummer en
parafrase over Antonio
Carlos Jobims »The Girl
From Ipanema«.

Maj-Britt Kramer, pi-
ano, Benita Haastrup,
percussion, Jens Skou
Olsen, bas. Kultur- und
Gedenkstätte Ehemalige
Synagoge i Frederiks-
stad fredag. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening
sammen med kredsen
omkring den gamle sy-
nagoge.

Erling Dissing

Kammerjazz
når det 
er bedst

Maj-Britt Kramer, Jens Skou Olsen og Benita Haastrup har dannet trio siden midten af 1990erne.
Det mærker man i det tætte sammenspil og i improvisationerne. (Foto: Erling Dissing)

Jul på
museum
RENDSBORG. Histo-
rien om julekalenderen
begyndte for omkring
100 år siden, da den
bajerske forlægger
Gerhard Lang fra
München fandt på
denne smukke og højt
elskede juletradition.
Om det var i 1908 eller
fire år tidligere, at
Gerhard Lang lod ver-
dens første julekalen-
der gå i trykken, kan
ingen juleleksika blive
enige om, men man
ved, hvordan juleka-
lenderen tog sig ud:
Den bestod af to blade
med vers og billeder.
Først læste man det ef-
tertænksomme vers, og
så limede man det til-
hørende billede oven-
på. Versene var af bi-
belsk og ordsprogsly-
dende karakter, mens
billederne var forskel-
lige engle.

Museen im Kultur-
zentrum i Rendsborg
åbner den 3. december
en udstilling om jule-
kalenderens historie.
Her vises både den ty-
ske julekalendertradi-
tion - eller Adventska-
lender, som den hedder
på tysk - samt eksem-
pler på julekalendere
fra andre lande i Euro-
pa, blandt andet Sveri-
ge og Danmark. En
særlig afdeling er hel-
liget julekalendre fra
det tidligere DDR.

Julen varer ikke lige
til påske, men denne
udstilling varer helt
frem til den 29. januar
2006. (FlA)


