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Anmeldelse. Comedieteatrets
nyeste farce er ren scene-
skræk. For hvad sker der, når
private skærmydsler blandes
ind i den illusion, som teatret
er? I Slesvig blev det til en
sjov aften.

SLESVIG. Teater i teatret er de fleste
gange hylende morsomt. Mest kendt
er nok Michael Frayns »Larm i kulis-
sen«, hvor det går helt igennem grue-
lig galt, da en forvirret teatertrup
kæmper for at iscenesætte farcen.

Nu er Comedieteatret på landeve-
jen med den amerikanske komedie
»Sceneskræk«. Fredag aften var det
på scenen i Slesvig, at skrækken
bredte sig – med fatale fejltagelser og
komiske situationer.

Handlingen kort: En grupe amatø-
rer - skolelærere, forældre og en pe-
del - har sat sig for at spille et stykke
velgørenhedsteater for at gøre op-
mærksom på deres lukningstruede
skole.

Hvad det er, dette stykke handler
om, går knapt nok op for én. Det er
alt dét, der sker udenom, der holder
forestillingen (altså den reelle) kø-
rende.

Knas i ægteskabet
Der er knas i ægteskabet mellem den
afslappede skoleinspektør - spillet af

Karsten Jansfort - og den teatralske
og overgearede kone, som Jeanne Bo-
el giver med god komik.

Skørtejæger
Hans Henrik Voetmann er en skørte-
jæger, der er mere interesseret i
frække aftaler end at spille teater,
mens Thomas Mørk er den halv-kole-
riske teaterinstruktør, der drømmer
om at blive opdaget af Peter Langdal
fra Betty Nansen Teatret

Til at begynde med en ret irrite-
rende primadonna, men jo længere,
stykket skrider frem, en formidabel
overlever – der midt under forestil-
lingen er nødt til at skrive handlin-
gen om, da en af skuespillerne kom-
mer til at slå en person ihjel to akter
for tidligt!

Aldeles morsomt er det, at den
ukuelige instruktør skriver replikker
på papskilte for at komme over det
uheldige og for tidlige dødsfald.

Pernille Schrøder spiller en frisk
skolelærerinde, der har håbet om at
møde smarte mænd og komme på
Det Kongelige Teater, men som ender
med at falde for sin nærmeste tilbe-
der: Den bløde og halv-naive pedel
spillet sødt af Mads Knarreborg.

Alt går galt, og vi morer os koste-
ligt, når det sker. Skuespillerne
skvatter mellem møbler og ledninger,
holder masken i de pinlige pauser og
afslører ufrivilligt alle illusionerne i
et teaterstykke. Og amatører er de
virkelig til fingerspidserne, når de
ikke kan holde alle de private skær-
mydsler væk fra scenen.

Højt tempo
Komikken er for det meste meget
præcis og bliver aldrig for anstren-
gende. Nogle steder lader teksten lidt
instruktøren Joy Maria Frederiksen i
stikken, for der er også enkelte pas-
sager, som er en smule humørforlad-
te, men generelt får publikum en god
omgang uforpligtende underhold-
ning.

Tempoet er højt, forviklingerne er
forunderlige – og så får publikum lov
til at opleve stykket fra bagtæppet,
hvor der er fryd og frit fald.

Hvis man ikke nåede forestillingen
i Slesvig, kommer der den 23. marts
en ny chance i grænselandet, når fo-
restillingen vises i Sønderjyllands-
hallen i Aabenraa.

Comedieteatret: Sceneskræk. In-
struktion: Joy Maria Frederiksen.
Slesvig teater fredag aften – ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Professionelle er 
de rene amatører

Hvor åndssvagt kan det blive? Temmelig meget - men med Comedieteatret er det morsomt. Selv stivstikkere og tørve-
trillere må til sidst give op over for den gennemførte humor i »Sceneskræk«. (Fotos: FlA)

Jeanne Boel og Karstens Jansfort som
det genforenede ægtepar.

Skoleelever på slagmarken
AABENRAA. Historieundervisning behøver ikke at
være kedeligt. Det er teaterstykket »1864« et ek-
sempel på.

En kvinde leder efter sin mand, en dansk soldat.
Det er vanskeligt, men hun er vedholdende som få,
og finder ham da også. Stykke for stykke.

Når det københavnske teater Asterions Hus går
på scenen på Aabenraa Statsskole den 3. februar,
bliver omkring 200 gymnasieelever og 10. klasses-
elever fra Aabenraa Kommune vidner til krigens
gru, meningsløshed og ondskab i stykket »1864«,
som tager udgangspunkt i det historiske slag ved
Dybbøl.

Teatret Asterions Hus lover, at de krænger saft og
kraft ud over scenen i et farveorgie, og med livemu-
sik på scenen. Ingen får lov at gå uberørt hjem fra
skole denne dag.

Skoleeleverne får stof til eftertanke med hjem,
som kan danne udgangspunkt for det videre arbejde
i klasselokalet. Ud over de mange personlige trage-
dier, sætter teaterstykket også fokus på 1864-krigen
som én af de vigtigste begivenheder i Danmarkshi-
storien. Ikke mindst den store betydning for, hvor-
dan den danske identitet har formet sig.

Det er Emil Noldes farverige billeder, der har in-
spireret Asterions Hus til at lave en scenografi, de
selv beskriver som anarkistisk og kynisk-kærlig.

Forestillingen spilles for de ældste elever i Hader-
slev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner,
og bliver støttet med penge fra den sønderjyske kul-
turaftale. (FlA)

Evergreens i Casa Cultura
SLESVIG. Evergreens, chansons og jazzstandarder.
»Two of Us« præsenterer et populært repertoire
blandet med musicalmelodier, når duoen søndag
den 1. februar giver koncert i Casa Cultura på det
gamle kaserneområde i Slesvig. Ved pianoet sidder
Klaus Schneider, og sangsolist er Marion Rossen.
Hun fortolker blandt andet kendte sange af Edith
Piaf, Eva Cassidy og Diana Krall.

Billetter koster ti euro i forsalg. Medlemmer af
foreningen Cultura Vivendi slipper med 7,50 euro.
Der er forsalg i boghandlerne Die Eule, Liesegang
og Scröder samt i turistinformationen i Slesvig.

(FlA)

Nyt musikprogram i Slesvig
SLESVIG.
Schleswiger
Musikclub åb-
ner den 31. ja-
nuar en ny kon-
certrække med
Bourbon Skiffle
Company fra
Hannover. Ban-
det har eksiste-
ret i over 35 år
og møder op
med en blan-
ding af blues,
country, folk,
rock og pop. Koncerten foregår i udstillingshallen
hos Nord-Ostsee-Automobile i Bustrup (Busdorf)
og begynder kloken 20.

I det første halvår af 2009 byder Schleswiger Mu-
sikclub på yderligere seks koncerter. Den 28. febru-
ar er der en New Orleans-revivalaften med Story-
ville Jassband fra Arnheim i Casino i Schleiklini-
kum på Stadtfeld. Den 21. marts spiller Tony Sheri-
dan og Conventional Sound oldies på Hotel Ruhe-
krug. Den 16. maj er Hardbirds på programmet med
jazz i forvaltningsbygningens indergård i Schleikli-
nikum. Den 24. maj er der riverboatshuffle med
Herlich Engel Trio, og pinsedag den 30. maj leverer
Le Clou en rigtig Louisiana-lyd på havneområdet i
Slesvig. Trioen Mobago spiller ved en midsommer-
fest den 21. juni.

Koncerterne i efteråret ligger endnu ikke fast,
men højdepunktet er dog allerede nu officielt. Den
21. november giver Max Collies Rhythmces koncert
i Casino.

Der er billetforsalg til den første koncert i Musik-
haus Reuter, boghandlerne Die Eule og Liesegang
samt i Sydslesvigsk Forenings sekretariat på Lol-
fod. Hans Christian Davidsen

Jugend Musiziert i Slesvig
SLESVIG. Regionalkonkurrencen i Jugend Musi-
ziert finder sted den 31. januar i Slesvig-Flensborg
Amts musikskole og på amtsgården i Slesvig. Der er
offentlig adgang til konkurrencerne. I musikskolens
lokaler begynder konkurrencerne klokken ti, og dy-
stes i kategorierne klaver, sang, strygerinstrument
og bas. På amtsgården dyster blæserne og guitari-
sterne fra klokken 10.30.

De bedste fra denne indledende konkurrence går
videre til Slesvig-Holsten-konkurrencen i Norder-
stedt den 20.-22. marts. Forbundsfinalerne finder
sted i Essen fra den 26. maj til den 6. juni.

Hvem, der går videre, afsløres af landråd Bo-
gislav-Tessen von Gerlach klokken 18. (FlA)

Bourbon Skiffle Company.
(Foto: FlA)

Fotoudstilling i Tønning 
TØNNING. Hotel Miramar i Tønning åbner den 8. februar
en udstilling med den 20-årige fotograf Merle Busch. Hun
stammer fra Hamborg, men har tilbragt en stor del af sin
ungdom ved Slesvig-Holstens vestkyst, som hun viser bil-
leder fra.

Merle Busch fotograferer med et Canon 400D og undgår
efterbehandling i Photoshop. I stedet for går hun efter
perspektiv, de rigtige lysforhold og beskæring allerede
ved optagelsen. På udstillingen vises blandt andet land-
skaber fra Norge, hvor hun i 2006-2007 var udvekslings-
student samt portrætstudier. Merle Buschs ambition er at
tage en uddannelse som fotograf.

Udstillingens titel er »Første (øje)blikke«, og fotografi-
erne kan ses til og med den 2. marts. (FlA)


