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Anmeldelse. Skuespilleren
Jesper la Cour Andersen
besøger i disse dage Syd-
slesvig med en spændende
blanding af historiefortæl-
ling og skuespil.

NIBØL. Nul scenografi. En sort
baggrund er der kun for at holde
ro. Resten kører på fantasien - som
dog også kan være slem nok end-
da. Men også flot og forunderlig.

Det fortællende Teater lever vir-
kelig op til sit navn.

I onsdags ankom det køben-
havnske teater til Sydslesvig med
forestillingen »I guder!«. Den blev
først vist på Nibøl Danske Skole
og derpå på Hiort Lorenzen-Sko-
len i går, hvor forestillingen genta-
ges i dag. I næste uge kommer tu-
ren til Ejderskolen i Rendsborg,
Jes Kruse-Skolen i Egernførde og
til slut Husumhus. Publikum er
elever fra danske skoler, som får
forestillingen serveret af Sydsles-
vigsk Forening.

Og hvilken forestilling. Skue-
spilleren Jesper la Cour Andersen
står ene og alene på scenen og ud-
fylder et væld af roller. Snart er
han Thor, så  Loke, så Freja, ind
imellem også en jætte og i bag-
grunden altid en veloplagt fortæl-
ler, der går i en levende (og det vil
sige uforudsigelig dialog) med

publikum.
Nordisk mytologi kan sagtens

konkurrere om børns og unges
gunst, blot det bliver fortalt med
nærvær, gys og grin.

Den gode fortælling rammer os,
når vi føler, at verden forsvinder
omkring os. At vi bliver suget med
ind i teaterforestillingen - og det
er det, der sker i løbet af de 50 mi-
nutter, »I guder!« står på. I Nibøl
var der blot et par piger, der ikke

havde fået tisset af inden forestil-
lingen.

Vi inviteres med ind i Asgaard,
gudernes verden. Thor er rejst
væk, måske for at fordrive de on-
de, savlende og stinkende jætter.
Hjemme i Asgaard bryder angsten
for et jætte-angreb ud.

Stilhed og storm
Loke slår derfor en handel af med
en bygmester: Hvis bygmesteren

inden for et år bygger en kæmpe
beskyttelsesmur til at holde jæt-
terne borte, så vil mesteren få lov
til at gifte sig med Freja, selveste
kærlighedsgudinden.

Det viser sig dog, at det kun er
Loke, der er varm på den ide. For-
tællingen er en spændende opda-
gelsesrejse, hvor tilhørerne bliver
inddraget, hvor temperamenterne
veksler mellem stilhed og storm,
og hvor nærheden er lige så stor
som fantasien. »I Guder!« er en
forunderlig blanding af historie-
fortælling og skuespil, ja vi føler
næsten, at guderne står som leven-
de væsener foran os.

Det fortællende Teater fik for
nylig Børneteaterprisen ved den
store Børneteaterfestival i Hor-
sens. I begrundelsen hed det
blandt andet:

»En af måderne er at fjerne alt
det overflødige. At skære forestil-
lingen helt ind til det mest basale.
At bære historien frem og turde
stå næsten bar over for publikum
– og så bare fortælle«.

Det lyder enkelt. Men det enkle
er ofte det sværeste og derfor det
mest fremragende.

Det fortællende Teater: I Guder!
Tekst, iscenesættelse og medvir-
kende: Jesper la Cour Andersen.
Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Verden udenom forsvinder

Jesper la Cour Andersens stil er nærmest en slags dogme-teater. Her er ingen effekter, kun nærvær og autencitet. Og det er nok til at fortælle en god
historie. Det er vel sådan, de har spillet teater i stenalderen. (Foto: Martina Metzger)

Skuespilleren Jesper la Cour Andersen står ene og alene på scenen og
udfylder et væld af roller.

De bedste
bøger på tysk
AABENRAA. Journalist
Annemarie Stoltenberg
fortæller onsdag den 22.
november om de 25 bedste
tyske bøger, hun har læst
inden for det seneste år.
Det sker, når det tyske cen-
tralbibliotek i Aabenraa
inviterer til »Literatur-Ca-
fe« klokken 19.30. Der op-
kræves 50 kroner i entre.

Arrangørerne anbefaler
at bestille billet i forvejen
på telefonnummeret 74 62
11 58. Annemarie Stolten-
berg er reporter ved Nord-
deutscher Rundfunk og har
desuden en universitetsud-
dannelse i litteraturhi-
storie. (FlA)

Edgar Augustin
mindes
SLESVIG. Kunstneren Ed-
gar Augustin døde for ti år
siden, kun 60 år gammel.
Schleswig-Holsteinisches
Landesmuseum markerer
den 22. november Augu-
stins 70 års fødselsdag med
åbningen af en særudstil-
ling på Gottorp Slot. Den
vises i slottets afdeling for
moderne kunst i Studio.

Udstillingen kommer til
at indeholde såvel skulptu-
rer som tegninger og colla-
ger og vises til den 7. janu-
ar 2007. Værkerne er ud-
lånt fra privatsamlingen
Martens. Edgar Austin
stammede fra Hamborg,
men havde sit atelier i Jers-
bek i Holsten. I forbindelse
med udstillingen udsendes
et katalog. (FlA)

Ekstra
forestillinger
FLENSBORG. Nieder-
deutsche Bühne i Flens-
borg har så stor en succes
med forestillingen »Barfoot
bet an’n Hals«, at teatret
endnu engang tilbyder eks-
tra forestillinger. Det er an-
den gang, Niederdeutsche
Bühne tilbyder en ekstra
række forestillinger. De
første blev spillet den 8. og
den 9. november, og den 18.
november er der en ny
chance.

»Barfoot bet an’n Hals«
er en af teatrets største
publikumssucceser i mange
år. Stykket er en plattysk
udgave af den britiske
filmsucces »Ladies Night«.

(FlA)

Solokoncert 
i Kühlhaus
FLENSBORG. Justin Balks
var med til at grundlægge
den nordtyske trio Cucum-
ber Men og udsendte i 2003
sit første soloalbum. I aften
klokken 21 giver han kon-
cert i kulturværkstedet
Kühlhaus i Flensborg. Bil-
letpriserne er ti euro og ot-
te euro med studenterra-
bat. (FlA)

Russisk korsang
FLENSBORG. I december
er det igen så vidt. Det rus-
siske kor Arte Corale op-
træder for 15. gang på en
turne i Tyskland.

Repertoiret er russisk-or-
todoks og gregoriansk
sang. Koncerterne i Syd-
slesvig er i Nikolai Kirche i
Flensborg onsdag den 6.
december klokken 20 og i
Christkirche i Rendsborg
lørdag den 9. december
klokken 20. (FlA)

Juleteater i Gråsten
GRÅSTEN. Det lille Teater i Gråsten har i år to juleforestillin-
ger. Lørdag den 25 november klokken 14 lægger teatret ud
med en forestilling for de mindste. Dukkegruppen spiller
»Guldlook og de tre små bjørne« og »Jens Hansen har en bon-
degård«, og efter pausen kommer  dukketeater-forestillingen
»JuleGriseKrise«. Alle tre stykker er lavet til børn fra to til
fem år samt deres forældre.

De voksnes julestykke hedder »Julemanden, der endte med
at få kanen fuld, selv om han var sent på den, og det sneede«.
Det er skrevet af Kaj Nissen og spilles i begyndelsen af decem-
ber samt på opfordring.

Stykket, der er blevet spillet på Det lille Teater de seneste
par år er efterhånden blevet en tradition for mange gråstenere 

Der spilles tirsdag den 5. december klokken 19, torsdag den
7. december klokken 19 og søndag den 10. december klokken
14 og 16.30. Billetter til alle forestillinger koster 30 kroner og
kan bestilles på telefon 74 65 37 67. (FlA)

Velgørenhedskoncert
FLENSBORG. Marinemusikkorps
Ostsee sørger for musikken, når der
fredag den 17. november er velhø-
renhedskoncert i Campushalle i
Flensborg. Overskuddet går til Uni-
cefs arbejde, og på programmet et
musicalmelodier, underholdnings-
musik, slagere og filmmusik. Kon-
certen begynder klokken 19, og diri-
genen er en rigtig kommandørkap-
tajn. Manfred Peter svinger takt-
stokken i fuld uniform.

Billetter sælges på hjemmesiden
www.eventim.de eller hotline
01805-570000. Priserne er ti euro i
forsalg og 13 euro ved indgangen.

(FlA)

Matine i Mørvig
FLENSBORG. I morgen klok-
ken 11.45 er der en orgelmatine
i Christuskirche i Mørvig. Te-
maet er præludier til melodier
af Paul Gerhardt.

Stephan Krueger (billedet)
sidder ved orglet. (FlA)


