
Anmeldelse. En-
sembleteatret Coro-
na la Balance spille-
de teater med råben
og skrigen, skæve
roller og skæve re-
kvisitter, karikerede
figurer og et rablen-
de italiensk univers.
Store Vi havde en
god aften.

STORE VI. Hvor får de det
fra, spørger en herre
blandt publikum i Store Vi
Danske Skole fredag aften.
Ensembleteatret Corona
La Balance er på besøg
med en morsom og stærk
forestilling om en lille pi-
ges oplevelse af døden.
Nogle gange også grotesk,
og mange gange så rablen-
de italiensk med et råben,
skrigen og gestikuleren –
aldeles underholdende er
det.

»Tre nætter varer døden«
er en forestilling set fra
børnehøjde. En ti-årig pige
i rød kjole og med røde sko
ser undrende til, da en ita-
liensk landsby sørger over
den døde brandmand Ol-
mo. Med nærvær og for-
tættet fortælleteknik føres
vi elegant ind i pigens uni-
vers.

Forvrænget
Der er ikke megen sceno-
grafi, blot en masse hvide
døre, som de fem skuespil-
lere (Giulia Pataro, Margit
Szlávik, Kristian Dinesen,
Rune Jensen og Kaj Peder-
sen) på sort baggrund bru-
ger som både borde, lig-

senge og døre - som den
lille pige lytter bag.

Kropsligheden og sanse-
ligheden er det vigtigste,
det talte ord kommer i an-
den række. Dette er ikke
voksenteatrets almindelige
realisme, men overdrevne
og forvrængede figurer,
voksne i børneroller, mænd
som kvinder samt masser
af symbolik, energi og
vildskab. Selv døre og bor-
de er pilskæve, og den dø-
de mand er blot et sæt
brandmandstøj, hjelm,
guldflammende rygslag og
støvler, der peger op i luf-
ten.

Ud og ind af rollerne
Den lille pige følger de
voksnes sorg og forvirring
med forundring og dådyr-
brune øjne. Hvad sker der?

Det ene besøg afløser det
andet. De voksne tuder.
Bedemanden kommer. Ol-
mo viser sig at have en
kæmpe spillegæld til hen-
des far, stationsforstande-
ren, og en grådig taksator
bliver smidt på porten. Tre
vågenætter skal der til i
den italienske lilleby, hvor
togene bare drøner forbi
med kurs mod den store
verden.

De fire medvirkende su-
ser ind og ud af de mange
roller, og scenerne bliver
ind imellem farceagtige.
Fire aktører og en snes rol-
ler i alt. Det er da impone-
rende.

For faderen, den sure
stationsforstander, er dat-
teren bare til besvær. Han
har ingen forståelse for
hendes sorg, spørgsmål og
følelse af forladthed. Der-
for er hun nødt til at tage
det afgørende opgør med

ham og sige farvel. Han er
som de voksne er flest:
Uforstående og uformåen-
de.

Men til sidst mødes de to
i ydmyghed, uden at det
bliver sukkersødt.

Fornøjelig aften
Den italiensk-danske sku-
espiller Giulia Pataro har
selv haft en barndomsople-
velse med tabet af en el-
sket nabo og et fristed, og

det er det, instruktøren
Lotte Faarup her har dra-
matiseret i et næsten fil-
misk univers. Skuespiller-
ne gør det alle fremragen-
de.

Der skal skabes masser
af billeder for publikum,
for at vi ikke føler, der bli-
ver trukket noget ned over
hovedet på os. Det forun-
derlige er, at rollerne er
vildt karikerede og samti-
dig utrolig menneskelige

og vedkommende.
En fornøjelig aften i Sto-

re Vi.

Corona La Balance: Tre
nætter varer døden. In-
struktion og manu-
skript: Lotte Faarup.
Forsamlingshusteater på
Store Vi Danske Skole,
fredag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen
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SØNDERBORG.The Sand-
men var indtil opløsningen
i 1995 et af Danmarks
bedst kendte bands, og mu-
sikerne har nu fundet sam-
men igen. Dog uden guita-
risten Sam Mitchell, der er
død. På fredag klokken 21
giver bandet koncert i Søn-
derborghus. I mellemtiden
har gruppen forsøgt at slå
igennem i USA, og musi-
kerne fandt også sammen
fra 2003 til 2005.

I Sønderboorg bliver der
spillet numre fra den ny-
este plade, »White Trash
Red Front«, ligesom en del
af de ældre, mere kendte
numre bliver taget op. En-
treen i forsalg er 150 kro-
ner, og ved døren koster
billetterne 170 kroner.

Dagen inden, torsdag
klokken 20, er der koncert
med Christian Juncker og
bandet, der bare går under
navnet Juncker. Bandet vil
blandt andet spille numre
fra den seneste plade, »Det
sorthvide hotel«. Entreen i
forsalg er 120 kroner og
ved døren 140 kroner. (FlA)

Bachs
juleoratorium
FLENSBORG. I dag åbner
salget af billetter til opfø-
relsen af Bachs juleorato-
rium søndag den 10. de-
cember fra klokken 17 i St.
Nicolai-Kirche i Flensborg.
Billetterne kan købes i Kir-
chenbüro på Südermarkt
15 eller hos Touristeninfor-
mation ved busstationen
ZOB. Eventuelt resterende
billetter sælges ved ind-
gangen. (FlA)

Forfatter 
læser op
FLENSBORG. Det drejer
sig om en ny roman, »Veras
Tochter«, når forfatteren
Elke Schmitter på torsdag
kl. 20 stiller op til en op-
læsningsaften i Theater-
werkstatt Pilkentafel.

Schmitter har arbejdet
for flere berømte tyske avi-
ser og er nu tilknyttet kul-
turredaktionen på Der
Spiegel. Hun har tidligere
udgivet bøgerne »Frau Sar-
toris« og »Leichte Ver-
fehlungen«.

Den ny bog handler om
en problematisk opvækst i
provinsen i Westphalen i
60erne. Entreen er fem eu-
ro. (FlA)

Sandmen 
og Juncker

Elke Schmitter. (Foto: FlA)

Slutscenen i »Tre nætter varer døden«. Pigen er blevet genforenet med sin far efter at ha-
ve vendt ham ryggen. (Foto: FlA)

En lille pige
oplever
døden

Koncert. Sigurd Bar-
rett optræder den 24.
november med Dan-
marks Radios Big
Band i Flensborg.

FLENSBORG. Fredag den
24. november klokken 20
inviterer Sydslesvigsk For-
ening og Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger til
en swingaften i Flensborg-
hus i anledning af 100-året
for Leo Mathisens fødsel.
Sigurd Barrett og Dan-
marks Radios Big Band
hylder Danmarks folkekæ-
re jazzmusiker og entertai-
ner Leo Mathisen.

Leo Mathisen ville være
fyldt 100 år den 10. okto-
ber i år. Denne begivenhed
fejres med en fælles stor-
stilet koncertturné med
Mathisens musik på pro-
grammet.

Leo Mathisen (1906-69)
var en af jazzens pionerer i
Danmark, og i 1940erne
markerede han sig som en
af tidens mest begavede og
alsidige danske jazzmusi-
kere. Ud over sit musikal-

ske overskud, især som pi-
anist og sanger, var det og-
så hans underholdende og
skæve tekster, hans iøre-
faldende kompositioner og
ikke mindst hans humori-
stiske entertainerstil, der
begejstrede publikum.

»Take it Aasy« og »To Be
Or Not to Be« er og var
Mathisens mest kendte
numre, og de er også selv-
skrevne i programmet med
DR Big Band og Sigurd
Barrett.

Sigurd Barrett er kendt
og elsket for sit arbejde
med at formidle musik bå-
de live og på TV.

Sammen med DR Big
Band lægger Sigurd Bar-
rett op til en uforglemme-
lig aften med showman-
ship, høj cigarføring, mu-
sik af højeste kvalitet - og
gags på scenen i vanlig Si-
gurd Barrett-stil. Som
Danmarks førende Leo
Mathisen fortolker bliver
denne koncert en særlig
oplevelse, både for Sigurd,
for Big Bandet og for pub-
likum.

(FlA)

Sigurd Barrett fejrer Leo Mathisen

Sigurd Barrett med høj cigarføring. (Foto: FlA)

Rüdiger Wolff
i Flensborg
FLENSBORG. Sange-
ren og tv-manden Rü-
diger Wolff har gjort
det til en tradition at
optræde i sin hjemby,
Flensborg, ved ad-
ventstid. Fredag den 1.
december optræder
han i Borgerforenin-
gens store sal. På pro-
grammet er advents-
og julesange. Koncer-
ten begynder klokken
19.30. Billetprisen er
15 euro, og der er for-
håndsbestilling på te-
lefon 0461-56 485 og
0461-23 385.

Rüdiger Wolff ledsa-
ges af en trio bestående
af guitar, kontrabas og
akkordeon/klaver.

Eks-flensborgeren
Wolff synger i Borger-
foreningen. (Foto: FlA)


