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Anmeldelse. »Den indbildt syge«
giver mostandskraft her i svinein-
fluenzaens tid. Molières komedie
har været på gæstespil i Slesvig
og Vesterland.

SLESVIG/VESTERLAND. Molières »Den indbildt
syge« er et farligt stykke. Man kan dø af at
spille med.

Molière mødte selv sit endeligt, da han spil-
lede hovedrollen i den sofistikerede komedie.
Af alle sygdomme er hypokondri nok den slem-
meste, og mens Molière var i færd med skildre
den på scenen, fik han et ildebefindende og
besvimede. Og få timer senere kradsede han af.

Fyh for søren for en ironi. Men den blev vi
nu også selv ramt af, da vi var på vej til Slesvig.
Svineinfluenza for søren mand! Vi snakkede
frem og tilbage om den i bilen, min bedre
halvdel og jeg, ringede til nogle venner i Har-
reslev, fordi den angiveligt skulle være gal der.

- Nå, men hvad skal I ind og se?
- Den indbildt syge...
Klaus Andersen fra Teatret Møllen og Folmer

Kristensen fra Nørregaards Teater er på turne
med den sprudlende komedie om drillepinde,
fupmagere og den sande kærlighed.

Tarme, blod og afføring
Mandag aften bredte de sig ud på gulvet på 
A. P. Møller Skolen i Slesvig og onsdag aften på
den danske skole i Vesterland.

Og det er med ikke at være alt for sart, hvis
man skal se denne forestilling. Tarme bliver
trukket ud af den rige patriark, blod sprøjter
på væggene, der bliver rodet i en lokumsspand
og smurt med afføring på de sterile vægge.

Forestillingen er til både grin og grublerier.

De to skuespillere håndterer en halv snes roller
med Gertrud Exners dukker i menneskestørrel-
se, pragtfulde i deres ansigstudtryk og næsten
levende, når de først ryger i hænderne på en af
de to skuespillere - eller går på skift mellem

dem. Man glemmer helt at se på dukkeføreren,
det rigtige menneske, mens ordene kommer ud
af munden på ham.

Folmer Kristensen modtog sidste år en Reu-
mert for klovneforestillingen »August«. Han er

bare formidabel. 
Molière øser løs af menneskelig svaghed og

tåbelig adfærd. Patriarken er sygeligt selvopta-
get og fatter ikke en brik af det, der foregår
uden om ham. Han ser kun sig selv. 

Giver modstandskraft
Den rige mand ønsker sig kun en svigersøn, der
er læge. Datteren har øje for en anden mand,
der i denne modernisering af den hollandske
dramatiker Ad de Bont er blevet tillagt en dræ-
vende jysk accent i den danske version. Folmer
Kristensen spiller tjenestepigen Toinette på en
morbid facon. Tempoet er forrygende. Energien
får frit løb, og vi får med grovfilen. Der er larm,
kropsvæsker og illusioner helt i tråd med Mo-
lières komik.

Den komedie giver masser af modstands-
kraft. Avisens udsendte morede sig i hvert fald
kosteligt. Og flere andre med.

Teatret Møllen/Nørregaards Teater: Den ind-
bildt syge. Instruktion: Ole Sørensen og Hans
Nørregaard. Gæstespil på A.P. Møller Skolen
mandag og Vesterland Danske Skole onsdag.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Lige i svineinfluenzaens tid

Koncerter. Eleverne på de
danske skoler i Sydslesvig
får hvert år besøg af Søn-
derjyllands Symfoniorke-
ster. Nu skal der også ryt-
misk musik til. I denne
uge er bandet Tumult på
besøg.

FLENSBORG. Sydslesvigsk Forening,
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger og Skoleforeningen arrangerer i

denne uge skolekoncerter for niende
årgang i de danske skoler i Sydsles-
vig. Dette sker i et samarbejde med
»Levende musik i skolen«, der er et
landsdækkende center for skolekon-
certer.

- Det er hensigten, at koncerterne
skal blive en årlig tilbagevendende
begivenhed, ligesom skolekoncerter-
ne med Sønderjyllands Symfoniorke-
ster er det på fjerde og femte klasse-
trin, fortæller musiklærer Ture Pej-
tersen fra Cornelius Hansen-Skolen.

Ligesom til symfonikoncerterne
har skolerne modtaget undervis-
ningsmateriale til forberedelse/eva-

luering af koncerten , så eleverne ik-
ke blot får en koncertoplevelse ud af
det, men fagligt kan fordybe sig i
den musik de bliver præsenteret for.

Premiere i går
Da den klassiske musik allerede bliver
tilgodeset ved skolekoncerterne med
Sønderjyllands Symfoniorkester, er
det meningen, at niende årgang får
præsenteret et rytmisk orkester, og
det første arrangement bliver med
gruppen »Tumult« i denne uge

De første koncerter med Tumult
fandt sted i går for Duborg-Skolen,
Cornelius Hansen-Skolen, Gustav Jo-

hannsen-Skolen, Jens-Jessen Skolen
og Gustav Johannsen-Skolen i Flens-
borghus. I formiddag kommer turen
til A. P. Møller Skolen i Slesvig, hvor
der foruden fra A. P. Møller Skolen
også kommer elever fra Jes Kruse-
Skolen og Sønder Brarup Danske
Skole. I eftermiddag når Tumult til
Læk Danske Skole, hvor der også
kommer elever fra Ladelund Ung-
domsskole og Husum Danske Skole.

Tumult er et unikt orkester med en
personlig stil. Orkestret spiller hip
dansk folkemusik med en moderne
lyd og har gjort det i ti år med en
blanding af folk, roots og rock, der er

særdeles original. Med bandets mu-
sik ønsker Tumult at bryde barrierer-
ne mellem de forskellige stilarter og
frigive den rå power, som der er i
»urban folk music«. Genren er dansk
folkemusik med moderne lyd.

Gruppen består af Jørgen
Dickmeiss (violin, mandolin, bodhran,
jødeharpe, diatonisk harmonika, vo-
kal), Mikkel Grue (akustisk og elek-
trisk guitar, dobro, lapsteel, kor),
Morten Jørgensen (akustisk og elek-
trisk bas, kor) samt Jens Kristian Dam
(trommer, cajõn, percussion, kor).

(FlA)

Skolerne får rytmisk musikbesøg

Tjenestepigen Toinette (som spiles af manden Folmer Kristensen) stikker sit hoved op gennem det
lokum, hvor patriarken har tømt sin endetarm.

En af de mange kostelige scener.Patriarkens datter spreder sine ben for den lidt træge tilbeder, der
ikke først ved, hvad det hele går ud på.

Patient og læge i et. Det er den
bedste måde at blive helbredt på.
Ingen patient kunne finde på at
holde lægen selv for nar. Molières
klassiker bliver udsat for eder,
forbandelser og elguitar i den
version, Møllen og Nørregaards
Teater turnerer med. Her er det
Klaus Andersen som patriarken
med sin falske elskerinde.
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