
Anmeldelse. Kulturen
fik en kyshånd i Ni-
bøl, hvor Teatret OP-
timis var på besøg
med kabaretten Ben-
ny. En jævn, munter
aften blev det.

NIBØL. Hvis opskriften er over
det halve af en middag, så er
resten jo bare op til kokken.
Benny Andersens ord og liv

gør næsten alle danskere i
godt humør. Ham kan ingen
vel rigtig blive sur på. En gut-
termand. En af vore egne. Han
understreger, at det hedder
halleleja og ikke hallelunej, og
han går løs på sproget som et

barn på en legeplads, så har
han også haft sine dæmoner
at slås med. Eller måske hæn-
ger de to ting netop sammen.
Kabaretten »Benny« kom

onsdag aften til Nibøl. Fore-
stillingen blev præsenteret af
visesangeren Allan Høier og
guitaristen Erik Axel Wessberg
i den danske skoles gymna-
stiksal, hvor der som altid var
godt fyldt op med publikum.
Det er en fornøjelse at se,
hvordan de i Nibøl giver kul-
turen en kyshånd.
Allan Høier tager os med fra

starten på Benny Andersen i
en fattig familie i Vangede i
1929 og så ellers hele vejen
gennem cv’et med læreplad-
ser, klaverbokserjobs, som han
blev fyret fra, fordi han var
for fuld, sex med hans første
kone Signe på et kvistværelse
i provinsen (som senere hop-
pede i kanen med Halfdan
Rasmussen på en tur til Sveri-
ge, hvorefter hun blev hans
kone), tiden som digter og ti-

den sammen med Svante og
Povl Dissing. Alt sammen i
kronologisk orden - set udefra
og gennem Benny Andersens
egne og mange briller.
Allan Høier sang Benny An-

dersens viser til Erik Axel
Wessbergs fine guitarakkom-
pagnement. Og ind imellem
blev der fortalte historier af
den slags, man diverterer med
i selskabeligt lag. Ikke alt for
alvorlige, sikkert sandfærdige
og med ganske megen humor.
Det sidste passede bare ikke
helt til den mundering, Allan
Høier mødte op i, og hans let
kunstlede måde at tale på.

Kedelig skjorte
Det mindede mig om nogle af
de dårligst klædte kolleger,
jeg har haft gennem tiden: En
kedelig blå skjorte og et læ-
derbælte, hvis spænde vender
nedad på grund af trykket fra
maven. Er det virkelig sådan,
Benny Andersen er gået
klædt? Sådan husker jeg det i

hvert fald ikke.
Allan Høier skiftede look

med skiftende briller, og en
enkelt gange hældte han øl
ud af øret bogstaveligt talt.
Den gav pote i Nibøl.
Men ellers var Allan Høiers

sang og optræden gennem-
snitlig og middelmådig. Og
her var det, at den gode op-
skrift sørgede for langt over
halvdelen af showet. Vi er så
glade for Benny Andersen, at
der næsten skal en fætter
Vims til at tage gassen af
ham.
Der er godt med nuancer i

kabaretten, finurligheder dit-
to, men vi får ikke set Benny
Andersen gennem nye briller.
Det bliver nærmere et beha-
geligt genhør med Svante,
Rosalina, Tidseltangoen, Hilsen
til forårssolen, Lille Sang til
Nina og en masse andre viser
med sprogblomster.

Ingen ny fortolkning
Der kom ikke nogen synderlig
ny fortolkning ind i visesan-
gen, og teksterne mellem san-
gene kom også til at stå som
meget indstuderede. Det var
materiale, der ligger langt

over gennemsnittet, der blev
serveret gennemsnitligt.
Kabaretten blev også spillet

på Jes Kruse-Skolen i Egern-
førde i aftes.

Teatret OPtimis : Benny -
Livet er ikke det værste
man har. Kabaret med Allan
Høier (sang) og Erik Axel
Wessberg (guitar). Instruk-
tion: Bo Skødebjerg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Erik Axel Wessberg sørger for et hyggeligt og dæmpet akkompagnement på guitar. Han har i øv-
rigt været tilknyttet Danmarks Radio som producer tidligere og lavet juleprogrammer fra Jarup-
lund Højskole ved Flensborg, fortalte han i pausen.

Allan Høier ligner en kontormand i sin pålædning. Godt han har Benny Andersens fantastiske
sprogunivers til at gøre det hele lidt kulørt.

Bennys 
mange briller

Pressestemmer. Anne
Grete Bjarup Riis’ de-
butfilm udråbes både til
»verdensklasse« og
»dræbende kedsomme-
lig«.

KØBENHAVN. Sjældent har en
dansk film fået så stor omtale i
medierne før premieredagen som
Hvidsten Gruppen. Og sjældent
har anmelderne været så uenige
om filmens kvaliteter.
På premieredagen byder de

danske medier både på top- og
bundkarakterer, og stort set hele
den seksstjernede skala kommer i
spil.
Kristeligt Dagblad smider alle

seks stjerner på bordet og udråber
filmen til »danmarkshistorie i ver-
densklasse«.

- Den er spændende og bevæ-
gende, selvom man kender hi-
storien, skriver avisens anmelder
Søren Hermansen om fortællin-
gen om modstandsgruppen fra
Hvidsten Kro mellem Mariager og
Randers.
Gruppen var under Anden Ver-

denskrig specialiseret i at modta-
ge våben, ammunition og
sprængstof, som engelske fly ka-
stede ned fra luften.
Helt i den modsatte grøft kal-

der Ekstra Bladets Henrik
Queitsch filmen for »dræbende
kedsommelig« og nøjes med at gi-
ve to stjerner.
Samme karakter stanges ud af

B.T.’s Steffen Jungersen, som lige-
ledes mener, at filmen er »jævnt
kedelig« og »sært uvedkommen-
de«.
- Primært fordi den er tungere i

bagpartiet end en elefant med
forstoppelse, konstaterer han.
Børsen giver ligeledes to stjer-

ner, mens MetroXpress svinger sig
op på tre, selvom filmen er »alt
for sentimental«.
Samme anke findes man hos

Jyllands-Posten og Politiken, som
dog begge uddeler fire stjerner,
hvilket også er karakteren hos
Berlingske.
- Producenten Regner Graasten

har satset stort og dristigt, og der
er kommet en film ud af satsnin-
gen, som meget vel kan blive et
nationalepos, skriver Jyllands-Po-
stens Johs. H. Christensen.
En lignende begejstring finder

man hos Politikens Sophie Eng-
bjerg Sonne.
- Næsten helt uden action får

Anne-Grethe Bjarup Riis skabt en
fortælling, der virker langt mere
troværdig i sin skildring af livet
under krigen, end det store ud-
styrsstykke »Flammen og Citro-
nen«, skriver hun. /ritzau/

Anmelderne er vildt uenige 
om Hvidsten Gruppen

Sct. Marie Kirkes Motetkor fra Sønderborg.

TØNDER. Onsdag aften den 7. marts er
der koncert i Kristkirken, og som tidlige-
re, når Sct. Marie Kirkes Motetkor fra
Sønderborg har gæstet Kristkirken, er
hovedvægten denne gang lagt på musik,
hvor koret ledsages af orglet. Program-
met byder på iørefaldende værker fra
den romantiske skuffe af August Söder-
mann, P.E. Lange-Müller og Balfour Gar-
diner samt den nulevende John Rutters
effektfulde »Te Deum«. 

Sct. Marie Kirkes Motetkor har under
ledelse af dets dirigent Helge Granum i
godt 30 år vist sig som et velsyngende
kor, der formår at komme ind bag ved
noderne og vække musikken til live. Ste-
en Wrensted Jensen sidder ved orglet og
har i øvrigt samarbejdet med kor og diri-
gent siden 1981. 
Der er fri adgang til koncerten, som

begynder klokken 20. (FlA)

Kor og orgel i Tønder Kristkirke
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