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Teaterkrise. Fyrin-
ger på Det Konge-
lige Teater giver
færre forestillinger,
siger skuespillerne.
Skuespillernes for-
mand mener, at
politikerne har et
ansvar.

KØBENHAVN. Det skal
skæres dybt i antallet af
ansatte på Det Kongelige
Teater. Samlet vil 100 mis-
te deres job. Og det kom-
mer til at ramme publi-
kum, mener Dansk Skue -
spillerforbund.
Fyringen af 35 fra det

kunstneriske personale og
en ukendt mængde tekni-
kere vil ikke ske ubemær-
ket. Det vil blandt andet
betyde færre forestillinger
og færre medvirkende.
- Selv om der også sker

reduktioner i det admini-
strative personale, ser det
alligevel ud som om, at
den del af personalet, der
sørger for, at publikum får
oplevelser på scenen, bliver
hårdt ramt, siger skuespil-
lernes formand Katja Holm
i en kommentar til fyrings-
runden.
Hun mener, at politiker-

ne har et ansvar for at fyl-
de de huse, som de selv har
besluttet at bygge til kun-
sten:
- Det er nu, der skal

tænkes kreativt hos både
teatrets ledelse og hos po-
litikerne. Vi har fået tre
flotte bygninger, der huser
kunstarterne i den danske
nationalscene, påpeger
hun og fortsætter:
- Det virker grotesk, at

der siden bygningerne kom
til, gang på gang har været
nedskæringer på den
kunst, som skal fylde dem.
I værste fald ender vi med
at have tre halvtomme
kunsthuse stående som
monumenter for en fejlsla-
gen teaterpolitik.
Samlet skal omkring ti

procent af de ansatte på
Danmarks nationalscene
afskediges.

Skal spare 100
millioner kroner
Massefyringen kommer, ef-
ter at det stod klart, at Det
Kongelige Teater skal spare
knap 100 millioner kroner
over de næste fire år ifølge
den aftale, regeringen og
resten af Folketingets par-
tier indgik om teatret i
midten af november.
Ud over fyringerne må

teatret reducere i antallet
af forestillinger, og næste
år vil mindst tre store bal-
let-, skuespil- og operafo-
restillinger være sparet
væk.
Fyringerne fordeler sig

på 60 i det tekniske og ad-
ministrative personale, fem
i ledelsen og 35 i de kunst-
neriske hverv. /ritzau/

Skuespillere: Fyringer
vil ramme publikum

Danmarks nationalscene indledte i sidste uge en fyrings-
runde, der rammer både udøvende kunstnere og ledelse.
Det drejer sig om 10 procent af teatrets samlede stab. 
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FLENSBORG. Flensborgeren Erwin Beckmann udvandrede i
1954 til Australien i en alder af 23 år. På den anden side
af jorden startede han et helt nyt liv med sin familie. Han
fortæller om sin kamp og sine mange anstrengelser i en
ny bog, »Unser Leben im sonnigen Australien«, der præ-
senteres ved en reception i Flensborg den 18. januar. Bog-
præsentationen finder sted i Seniorenheim Fördeblick i
Mørvig klokken 15. Der er gratis og offentlig adgang.
Bogen er udkommet på Dr. Ziethen Verlag i Oschersle-

ben i Sachsen-Anhalt og har ISBN 978-3-86289-019-4.
Prisen er 19,90 euro. Erwin Beckmann døde i år. Hans en-
ke vil være til stede ved bogpræsentationen. (FlA)

Film om Straus-Kahn 
PARIS. Sommerens historie om Dominique Strauss-Kahn,
var et drama uden lige. Et drama der endte med at koste
den 62-årige franskmand sit jo som leder af den Interna-
tionale Valutafond (IMF). Nu bliver historien måske gen-
oplivet. Den amerikanske producent Vincent Maraval for-
tæller, at han i øjeblikket arbejde på et filmmanuskript,
som er inspireret af sommerens skandale, skriver hjemme-
siden deadline.com. Allerede nu rygtes det, at den franske
skuespiller Gérard Depardieu, skal spille rollen som Domi-
nique Strauss-Kahn. (FlA)

En udvandrers livshistorie

Anmeldelse. Der er
dømt formidabel for-
vekslingskomedie
med »Das andalusis-
che Mirakel« på Lan-
destheater.

SLESVIG. Tænk, at kunne hop-
pe ind i en anden persons
krop. Måske du ville forstå
den anden person. Måske du
ville forstå, at dine egne  pro-
blemer slet ikke er problemer.
Landestheater fortæller i

programhæftet, at svenske
forskere har gjort forsøget:
Via en lyd- og billedskærm
skulle mennesker sætte sig ind
i en testdukkes rolle. Alle var i
stand til at tænke på et andet
væsens vegne. Så hvem er vi
egentlig?
»Das andalusische Mirakel«

er en kostelig komedie om en
gammel, desillusioneret gnav-
pot af en mand, som møder
en naiv, men såre livsglad ung
pige. Med guddommelige
kræfter kommer de to ulige
væsener til at bytte krop: Den
gamle gnavpot-han ryger ind
i pigekroppen og omvendt.
Det sker langt ude på landet i
det katolske Spanien, hvor
den slags nok kan lade sig gø-
re. Med René Rollin og Wiebke
Wackermann i hovedrollerne
blivet det kosteligt morsomt.

Skilsmissemoden
Rollin spiller Hubertus Hep-
pelmann, en toiletbræt-fabri-
kant fra CDU-Tyskland, der
har glemt sit sølvbryllup. Ko-
nen flipper ud. Det gør han
også. Han vil skilles og sætter
kursen 1500 kilometer sydpå
til Costa del Sol, hvor hans
advokat opholder sig. Bilen
bryder sammen, og Heppel-
mann er nødt til at indlogere
sig på et luset og beskidt ho-
tel. Her kommer han til at de-
le værelse med den sorgløse
Nelli, der er på gennemrejse til
Portugal, hvor hun skal møde
sin fyr Benny (Nicolas Menze),
der er surf-lærer.
Det slår bogstaveligt talt

gnister i den lille andalusiske
by San Miguel, hvor der før er
sket mirakler: En gris skal en-
gang have sagt muh i San Mi-
guel, fortæller den snuskede
hotelejer Juan (Reiner Schle-
berger), der lugter en god for-

retning i denne totale for-
veksling, hvor to mennesker
bytter krop.

Forvirring
Forvirringen vokser, da de to
ufrivillige hotelgæsters part-
nere dukker op. Den smækfor-
nærmede hustru (Maria Steu-
rich) ser sin mand i et hotel-
værelse med en ung kvinde og
taler til i virkeligheden til den
unge Nelli, når hun tror, hun
taler til sin mand. Forvek-
singskomedien når en klimaks
lige efter pausen, falder der-
efter ned i frigear et kvarters
tid og lander formidabelt, da
den unge smarte surf-lærer

Benny skal vænne sig til at el-
ske en mand - og bagefter at-
ter en kvinde. Réne Rollin og
Wiebke Wackermann brillerer
i deres fantastiske rolleskift,
hvor de hver især bliver ud-
fordret i deres feminine og
maskuline spejl-roller. Wiebke
Wackermann er aldeles char-
merende som den lille pige,
der skal spille rigtig mand.
Man er godt underholdt

med denne komedie - og nog-
le gange skal man åbenbart
over i en andens krop for at
kunne gennemskue sig selv.
Og høre nogle ting fra en an-
den side. Der er happy ending,
bare rolig.

»Das analusische Mirakel«
vises i foyeren i Slesvig Teater
(altså uden for den lukkede
hovedteaterbygning) den 14.
og 29. januar samt 24. febru-
ar, i Flensborg Teater den 21.
januar og 4. marts og i Rends-
borg teater den 6. januar.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Das andalu-
sische Mirakel. Iscenesæt-
telse: Markus Röhling. Pre-
miere på Slesvig Teater den
30. december.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

To sjæle bytter krop

René Rollin (til venstre) spiller
den halvtvære fabrikant, der
ikke længere er den, han er.
Wiebke Wackermann følger
med stor spænding, hvordan
han lægger an på den unge
surf-lærer (Nicolas Menze).

To vidt forskellige typer. Den unge sorgløse kvinde (Wiebke Wackermann) og den kyniske og desil-
lusionerede midaldrende mand (René Rollin).


