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Polly (Marie Vestergård Jacobsen) støder sammen med Lucy (Mei Oulund), så det bliver en fryd at se og høre på. 

Et rigtigt dumt svin - og damernes ven. Klaus Andersen fra Teatret Møllen som Mack the Knife.

Anmeldelse. Fire danske
egns teatre er gået sammen
om Bertolt Brechts skæve
samfundssatire i »Laser og
pjalter«, som Flensborg har
fået fornøjelsen af.

FLENSBORG. Bertolt Brechts »Laser og
pjalter« er ikke nem at spille - og Kurt
Weills formidable sange forbandet svære
at synge. Weills musik er iørefaldende, i
virkeligheden kitschet og smågenial på
samme tid, for den har svære krøller. Vi
kender melodierne, men har sandsynligvis
svært ved at synge dem i brusebadet.

I Danmark er Bertolt Brecht kun ganske
lidt spillet. Det hænger til dels sammen
med den rigide måde, Brechts arvinger
forvalter hans kunst på. Der må stort set
ikke pilles ved Brechts stykker. Det skal
være, som han ville have det.

Bertolt Brecht teaterstykker er måske
ikke de mest holdbare, men hans teater-
teori lever videre. Måske uden at vi be-
mærker det.  Hans episke Verfremdungs-
teater, der gjorde op med det traditionel-
le kukkasseteater- er i høj grad den form
for teater, vi er så vant til at se i dag. Her

giver skuespillerne sig ikke ud for ikke at
være skuespillere. Her er ingen illlusioner.

Fredag aften var en gruppe af skuespil-
lere fra fire danske egnsteatre på besøg i
Flensborg med »Laser og pjalter« - en lidt
vattet dansk titel, der er svær at væne sig
til, hvis man har lært stykket at kende på
tysk med titlen »Dreigroschenoper«. Men
titlen er netop umulig at oversætte til
dansk, så flertydig er den: Drei Groschen
betød i gamle dage 30 Pfennig, men står
det forrest i et ord, bliver det lave beløb
en betegnelse på noget billigt bras.

Især skuespillerne fra teatret Møllen i
Haderslev har god erfaring med at opføre
Brecht og balancere mellem den illu-
sionstro folkekomedie og det illusions-
brydende lærestykke. Et enkelt scenebil-
lede med stillads, en gangbro og et par
trapper understreger det gøglerprægede i
den glimrende forestilling - en typisk Git-
te Kath-scenografi. Der er skrællet ind til
benet, så loyal som man jo skal være over
for Brecht. 

Charme og skarphed
»Laser og pjalter« er en moraliserende hi-
storie om forbryderkongen Peachum
(Henrik Ipsen), hans rejekælling-kone
(Connie Tronbjerg), morderen Mackie
(Klaus Andersen), der også er damernes
ven, kæresten Polly (Marie Vestergaard
Jacobsen) og rivalinden Jenny (Mei Ou-
lund). Alle sammen garvede folk, der spil-
ler med charme og den tilstrækkelige

portion skarphed. Faren lurer hele tiden
under overfladen. Der skal pilles i små-
borgerligheden, og det bliver der.

Tung start
Forestillingen er meget brechtsk i hele sin
tone med al stykkets fornøjelse og for-
færdelse. Starten er tung, men da først
Klaus Andersen dukker op som Mackie,
trækker han resten af skuespillerbanden
med, ludere, luskede gangstere og et kor-
rupt politi (her er Brechts kobling mellem
samfundets top og den kriminelle under-
verden).

Robert Parr giver den som den korrupte
politichef Tiger Brown. Henrik Steen Lar-
sen lader sig bestikke som fængselsvog-
ter. Og Marius Bjerre Hansen agerer for-
tællerstemme. Midt i det hele sidder pi-
anisten Bent Lundgaard og kører den
hjem på tangenterne. Brecht og instruk-
tøren Ole Sørensen passer godt til hinan-
den. Og forestillingen er et godt bevis på
de danske egnsteatres værd.

Bertolt Brechts »Laser og pjalter« med
skuespillere fra Odsherred Teater, Te-
atret Møllen, Svalegangen og Teatret
Fair Play. Instruktion: Ole Sørensen.
Gæstespil i Flensborg Teater fredag af-
ten. Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Meget brechtsk

Udstilling i Hafenwerk
FLENSBORG. Hafenwerk på Harniskai i Flensborg holder
fra den 26. til den 28. november en udstilling med kunst
og kunsthåndværk. Der er åbent fredag fra klokken 14 til
19 samt lørdag og søndag fra klokken 12 til 18. Fredag er
der fra klokken 15 cafemusik med Kalle Wulf på klaver, og
lørdag kloken 16.30 kommer klovnen Peppa med forestil-
lingen »Siechlinde«. (FlA)

Kultsange og evergreens
BOREN. Hvem kender ikke sange som »La Paloma«, »La Vie
en Rose« og »Jambalaya«? Lørdag den 20. november kom-
mer Angie Olbrich og Kai Sichtermann til Borne-Huus i
Boren ved Sønder Brarup, hvor de byder på kultsange og
evergreens. Baggrunden for showet er Kai Sichtermanns
bog »Kultsongs & Evergreens«.

Der er gratis adgang til showet, som begynder klokken
20. Men der sendes en hat rundt, som man er velkommen
til at lægge en skærv i. Arrangør er foreningen Rundum i
Sønder Brarup. (FlA)

Musikalsk rejse til New York
FLENSBORG. Sæsonens
anden symfonikoncert
med Slesvig-Holstens
Symfoniorkester fører
publikum med til New
York. »Lys fra storbyen«
er titlen på koncerten,
der har musik af Sjosta-
kovitj, Samuel Barber og
Antonin Dvorak på pro-
grammet.

Koncerten kan høres i
aften i Slesvig Teater,
morgen aften i Det tyske
Hus i Flensborg og på
fredag i Rendsborg Tea-
ter - alle steder klokken
19.30. Alle musikstykker
har en eller anden rela-
tion til New York. Sjosta-
kovitjs »Suite for varite-orkester« blev Stanley Kubricks
sidste film, »Eyes Wide Shut«, der foregik i New York.

Dirigent er Mihkel Kütson, og solist i Samuel Barners
Koncert for cello og orkester opus 22 er Christian Poltéra,
der stammer fra Zürich. (FlA)

Anne Clark i Roxy
FLENSBORG. Den britiske
sangerinde Anne Clark er
årgang 1960 og stærkt
influeret af punkbevæ-
gelsen i 1970erne og
1980erne. Hun er blevet
kendt for sin karakteri-
stiske blanding af tale og
sang.

Anne Clark udsendte
for nylig albummet »Ve-
ry Best Of«, som hun nu
er på landevejen med i
Tyskland. Den eneste
koncert i Slesvig-Holsten
bliver på spillestedet Ro-
xy i Flensborg den 22.
november. Koncerten
begynder klokken 21, og billetforsalget er blandt andet på
www.ticketmaster.de og Flensborg turistkontor ved bus-
banegården ZOB. (FlA)

Ungdomskor i Lyksborg
LYKSBORG. Ungdomskoret Tierra Sagrada fra Marne i Dit-
marsken kommer den 27. november til Lyksborg, hvor ko-
ret giver koncert og spiller teater i Auferstehungskirche
klokken 19. Programmet hedder »Dear Diary« og omfatter
også dans. Stykket handler om homoseksualitet, og for-
målet er at gøre mennesker mere åbne over for medmem-
mensker med en anden seksuel orientering.

Tierra Sagrada består af 50 sangere, der i sommer har
været på en turnerejse til Østrig, hvor de blandt andet op-
trådte i Salzburg. (FlA)

Festival nominerer Armadillo 
KØBENHAVN. Ved The Cinema Eye Honors for Nonfiction
Filmmaking i New York i januar er Janus Metz’ krigsdoku-
mentarfilm »Armadillo« er nomineret til seks ud af de i alt
12 priser, der skal uddeles - heriblandt hovedprisen. Ud-
over hovedprisen er filmen nomineret i kategorierne in-
struktion, produktion, cinematografi, klip og international
film (for dokumentarfilm af spillefilmslængde). (FlA)

Cellisten Christian Poltera,
cellist.
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Anne Clark kommer til Flens-
borg den 22. november.
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