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Lærere og elever spiller
FLENSBORG. Duoen Piano Meets Vibes er kendt
fra flere større optrædender på Slesvig-Holsten Mu-
sik Festival og Jazz Baltica. Pianisten Jens
Schliecker og vibrafonisten Nils Rohwer, der udgør
duoen, har også lært fra sig gennem tiden. I 1998
opfordrede de fire af deres elever, Jon Lindenberg,
Martin Nielsen, Merle Schöttke og Lars Winderling,
til at danne en klaver- percussion-kvartet. Den fik
navnet Music 4-4.

På søndag stiller Piano Meets Vibes og Music 4-4
op til en fælles koncert på den lille scene i Flensborg
Teater. Koncerten begynder klokken 19, og billetter
kan købes i forsalg i Flensborg Teater. (FlA)

Ungarsk musik på programmet
SLESVIG. Franz Liszt er atter på programmet, når
Slesvig-Holstens Symfoniorkester stiller op til den
ottende af sæsonens ti koncerter. På programmet i
Slesvig Teater den 8. april er Liszts symfoniske digt
»Hungaria« sammen med Niccolò Paganinis violin-
koncert i h-mol opus 2, Béla Bartóks »Danse fra
Transsylvanien« og Kodály Hárys »Janos Suite« -
alt sammen musik af fremtrædende ungarske kom-
ponister. Symfonikoncerten gentages i Det tyske
Hus i Flensborg den 9. april, i Kongresshalle i
Husum den 10. april og i Rendsborg Teater den 11.
april. Alle steder begynder koncerten klokken 20.

(FlA)

Kunst på tysk bibliotek
AABENRAA. Kunstneren Kai Piepgras fra Heiken-
dorf ved Kiel udstiller frem til den 23. april maleri-
er på det tyske mindretals centralbibliotek i Aaben-
raa. Kai Piepgras er oprindelig uddannet land-
brugsrådgiver, men er siden slået over på en profes-
sionel løbebane som maler. Han har hovedsageligt
udstillet i gallerier. (FlA)

Allan Taylor til Tønder
TØNDER. Allan Tay-
lors karriere over mere
end tre årtier har gjort
ham kendt som en af
Englands fornemmeste
sangere og sangskrive-
re.

Flere internationale
kunstnere har indspil-
let hans sange: Fairport
Convention, De Dan-
nen og Nana Mouskou-
ri blot for at nævne
nogle.

På søndag gæster Al-
lan Taylor Hagge’s Mu-
sikpub i Tønder sammen med en anden højt respek-
teret sanger, John Wright. Koncerten begynder
klokken 20. (FlA)

Dansk skolekor til politikoncert
FLENSBORG. Gustav Johannsen-Skolens kor
medvirker, når politikoret i Flensborg indbyder til
koncert i Det tyske Huus den 12. april. Koret vil
blandt andet synge danske forårssange, et arrange-
ment af en afrikansk sang og den kendte skotske
Amazing Grace. Ved koncerten medvirker desuden
Polizei-Big Band Schleswig-Holstein, Polizeichor
Flensburg og ditto fra Marburg. Ekkehard Lack har
den samlede musikalske ledelse.

Billetter koster fra ti til 15 euro. Der er blandt an-
det forsalg i Reisebüro Nielsen på Søndertorv, Det
tyske Huus og Beckmann i Hanved. (FlA)

Kejser-krimi fra Kiel
KIEL. Krimiforfatteren Ernst-Günter Strauß fra
Kiel skruer i sin nyeste bog tiden tilbage til 1895,
året da Kielerkanalen blev indviet - eller Kaiser-
Wilhelm-Kanal, som den retteligt hed dengang.

I bogen »Dr. Watson hält einen Vortrag« lader han
Sherlock Holmes dumpe ned i det tyske kejserrige,
nemlig i marinebyen Kiel, hvor patologerne står
over for to mystiske dødsfald. Bogen er ment som
mere end spænding. Ernst-Günter Strauß tegner
også et tidsbillede af perioden, da telegrafen, det
elektriske lys og sporvogne var nymodens ting.

»Dr. Watson hält einen Vortrag« er udkommet på
Karin Fischer Verlag i Aachen. Den er på 204 sider
og koster 12,70 euro. (FlA)

Musik i kølehus
FLENSBORG. Kulturværkstedet Kühlhaus Ved
Flensborg Banegård har på fredag drum’n’bass på
programmet. Musikken begynder klokken 23, og der
opkræves tre euro i entre.

Torsdag den 10. april spiller Raffaele & Consorten
hård rock. Koncerten begynder klokken 21. Der op-
kræves otte euro i entre. Ved begge arrangementer
får studerende og arbejdsløse en euro i rabat. (FlA)

John Wright og Allan
Taylor. (Foto: FlA)

Ole Ernst (stående) nuancerer portrættet af den pengefikserede fabrikant med lidt jovial humor. Han har styrke i op-
gørene med Martin Hestbæk (liggende) i rollen som sønnen. (Foto: Henrik O. Rasmussen)

Låget hopper af 
den kogende gryde
Anmeldelse. Ole
Ernst og Helle Hertz
er med i en stærk
rollebesætning på
Arthur Millers »Alle
mine sønner«. En
amerikansk familie
går langsomt i op-
løsning, når de man-
ge lag over en løgn
bliver kradset af. 

HUSUM. Det var Arthur
Miller. Men det kunne lige
så godt have været Henrik
Ibsen.

Det danske Teater har
overtaget Det kongelige
Teaters opsætning af »Alle
mine sønner« og sendt den
på turne. Fredag aften blev
det stærke drama vist i
Husumhus med en perfekt
rollebesætning: Helle 
Hertz, der som mor nægter
at erkende, at hendes søn
er faldet i Anden Verdens-

krig. Og Ole Ernst i skur-
kerollen som en pengefik-
seret fabrikant, der prøver
at feje alt af med vittighe-
der og søforklaringer.

Arthur Miller skrev sit
debutdrama i 1947, et par
år efter, at de amerikanske
soldater var vendt tilbage
fra krigen.

Som i Festen
Allerede i det første minut
af forestillingen kommer
en forfærdelig storm, der
knækker æbletræer i den
amerikanske baghaveidyl.

Historien kommer til at
minde om den danske dog-
mefilm Festen, hvor en fa-
milie langsomt går i op-
løsning, når de mange lag
over en løgn bliver kradset
af. 

Martin Hestbæk spiller
familiesønnen Chris, der i
anden akt kommer til at stå
i anklagerens rolle over for
faderen.

Faderen solgte under kri-
gen defekte flydele til det
amerikanske flyvåben. Han

blev frikendt, men har - vi-
ser det sig - fået skylden
tørret af på en ansat. Den
ansattes datter (spillet af
Mette Maria Ahrenkiel) var
kæreste med familiens
ældste søn Larry, der er
faldt som pilot. Hun bræn-
der dog bagefter lun på
Chris - og så er scenen sat
for en eftersporing af forti-
dens dæmoniske indflydel-
se på nutiden.

Tyk symbolik
For moderen er medviden-
de om forbrydelsen, men
vælger at tro på, at Larry
stadig er i live.

Man kan mene, at sym-
bolikken bliver for tyk og
en smule letkøbt. Men sam-
spillet mellem de medvir-
kende er suverænt. Skæn-
derierne er noget af det
bedste ved hele forestillin-
gen, især når Ole Ernst vi-
ser sin styrke i opgørene
med sønnen.

Helle Hertz har også flere
fine scener, hvor publikum
længe tror på hendes håb,

indtil masken falder. Med
rollen som hustruen Kate
Keller fejrer hun i øvrigt et
flot 40 års jubilæum som
skuespiller.

Spillestilen er ikke lige-
frem moderne, og sceno-
grafien er - især med blom-
sterne - så forloren, at det
kun kan være tilsigtet.
Uvidenhed er tit en dejlig
fordel. Derfor bliver for-
nøjelsen af det meget ær-
ligt opsatte drama desto
større, når handlingen er
en ubekendt. Det er ren
spænding. Låget hopper og
danser som på en kogende
gryde og ender med at hop-
pe af.

Jeg tilstår gerne, at jeg
kunne lide det.

Det danske Teater: Alle
mine sønner - af Arthur
Miller. Instruktion og
oversættelse: Jan Maa-
gaard. Husumhus, fre-
dag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Trampedachs selvspejlinger
AABENRAA. Kurt Trampedach har lige fra de tid-
ligste arbejder haft kunstnerens eksistentielle selv-
forståelse som sit egentlige emne. Så godt som alle
hans værker er i dybeste forstand selvspejlinger.
Også når de tilsyneladende forestiller andre end
ham selv.

Tirsdag den 8. april fortæller museumsleder Finn
Terman Frederiksen fra Randers Kunstmuseum om
Kurt Trampedach og hans selvspejlinger i perioden
1966- 2003. Det sker klokken 19 på BaneGården i
Aabenraa. Billetter koster 35 kroner for medlemmer
af BaneGårdens støtteforening og 45 kroner for ik-
ke-medlemmer. (FlA)

Chansons på tysk
AABENRAA. Det tyske centralbibliotek i Aabenraa
byder igen på en aften med chansons og kabarettek-
ster. Det sker, når en trio bestående af Ingrid Bensch
(sang), Ellen Maria Kienhorst (cello og recitation)
samt Thomas Dust (klaver) kommer på besøg ons-
dag den 9. april.

De tre vil under titlen »Keine Angst« præsentere
et bredt udvalg af tekster fra Kreisler over Kändler
til Heine, Holländer og Hahn. Forestillingen begyn-
der klokken 19.30 i »Literatur-Café« på Vestergade
30. Billetprisen er 50 kroner. Centralbiblioteket an-
befaler reservation på telefon 74 62 11 58. (FlA)


