
Kulturpris. Regio-
nalrådet udskriver
en ny kulturpris på
8000 euro. Målet er
at få nye aktører
frem. Prisen gives til
kulturprojekter, der
involverer parter på
begge side af
grænsen.

BOV. Der skal sættes skub i
de grænseoverskridende
kulturprojekter.

Derfor udskriver udval-
get for kultur, ligestilling
og sprog under det Dansk-
tyske Regionalråd nu en
kulturpris på 8000 euro til
et dansk-tysk kulturpro-
jekt.

Kulturprisen kan ikke gå
til en enkelt person, men
kun til et konkret kultur-
projekt. Pengene kan søges
af kunstnere, kunstner-
grupper, institutioner, fore-
ninger og andre initiativta-
gere, der har bopæl i Regi-
on Sønderjylland/Schles-
wig.

Sidste frist for ansøgning
er den 30. januar, og regio-
nalrådet regner med at
kunne offentliggøre det ud-
valgte kulturprojekt i
marts 2004.

- Ofte hører man kun ne-
gativt fra grænseregionen
om pendlerproblematik og
en lang række barrierer.
Men kulturen er et af de
områder, hvor der er positi-
ve ting af berette fra. Her
er der god gang i udveks-
lingen hen over grænsen,
siger Anna Margrethe
Ikast, formand for udval-
get for kultur, ligestilling
og sprog.

- Her foregår mange af
aktiviteterne dog i det
skjulte. Kulturen har ingen
stor lobby, tilføjer hun.

Ingen grænser
Næstformand i udvalget er
Manfred Kühl, der repræs-
enterer Flensborg Kommu-
ne (Stadt Flensburg). Han
mener, det vil være en for-
del, hvis både flertal- og
mindretalsbefolkninger på
begge sider af grænsen er
med i kulturprojektet.

- Kulturprojektet skal

blot have tilknytning til re-
gionen og helst have en bli-
vende virkning. Desuden er
det et krav, at det skal være
grænseoverskridende med
mindst én partner på hver
side. Men grundlæggende
sætter vi ingen grænser, si-
ger Manfred Kühl.

Projektforslag kan indle-
veres til Regionskontoret i
Bov eller til kulturforvalt-
ningerne i Flensborg,
Nordfrisland, Slesvig-
Flensborg Amt eller Søn-
derjyllands Amt.

Det er meningen, at regi-
onalrådets kulturpris skal

udskrives hvert andet år.
- Med prisen vil vi prøve

at få nye aktører på banen
med nye spændende ideer,
siger Anna Margrethe
Ikast.

Hans Chr. Davidsen
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Sikken et teater i Slesvig
Anmeldelse. Humor, fest,
sang, satire, nostalgi, lidt
samfundskritik og lidt 
alvor. Det Danske Teaters
»Det bliver ikke med mig
som Ofelia« har alt det,
en jubilæumsforestilling
skal have.

SLESVIG. Gid der ville blive fej-
ret flere jubilæer med så megen
ironi og humoristisk distance,
som Det Danske Teater gør det i
år.

Teatret fejrer sine 40 år med
den charmerende forestilling
»Det bliver ikke med mig som
Ofelia«. Torsdag aften kom turen
til Slesvig som en af de mange
stationer, teatret er på i disse
uger.

Det Danske Teater er Dan-
marks største turnéteater - og
har kørt mange kilometer på lan-
devejen siden begyndelsen i
1963. Der er mange erfaringer at
trække på - og det bliver der og-
så i jubilæumsforestillingen, der
nok rummer lige så meget virke-
lighed som fiktion.

Turnéteatret tegner et selvpor-
træt, hvor vi kommer vidt om-
kring. Det begynder på Skive 
Teater engang i 60erne, hvor
Steen Springborg spiller og kari-
kerer en affekteret instruktør,
som helt og aldeles sætter sin
Hamlet ud af spillet.

Borgere og bohemer
Senere kommer vi med til en pri-
vat komsammen. Skuespillerne
er efter et stykke absurd teater
blevet inviteret direkte ind i
småborgerlighedens dagligstue
hos borgmesteren på Bornholm.
To verdener støder sammen. I
den ene brøler hjorten over
skovsøen. I den anden er enfol-
digheden blevet blændet af klas-
sekamp. Den ene er hverken
værre eller bedre end den anden. 

Der bliver serveret sketcher i
et kvikt og sammenhængende
forløb. Over 70ernes politiske
rødstrømpeteater over 80ernes

postmoderne fortolkninger af
klassikere til musical-manien i
90erne - og ind imellem også det
moderne teater, hvor alt er til-
ladt. Blot der er en psykopat med
på scenen.

Alt sammen blev krydret med
levende musik fra en rytmisk
kvartet i orkestergraven.

Boltrer sig i roller
Forestillingen har alt det, en let
teateraften skal have: Humor,
fest, sang, satire, nostalgi, lidt

samfundskritik og lidt alvor. Og
skuespillernes præstationer er
ren guf. Steen Springborg boltrer
sig i roller som en indsmigrende
teaterdirektør, den gamle kasse-
rede skuespiller og en bøssekarl
af en rekvisitør. Hele holdet gør
det smukt: Søren Hauch-Faus-
bøll, Stine Schrøder Jensen,
Christian Damsgaard og Char-
lotte Fich.

Men man lægger især mærke
til et navn, der er nyt i teaterpro-
grammerne, talentet Caspar

Phillipson, der både kunne spille
komedie og synge og svinge fra
det bløde til det rå. Nå ja, og så
nåede kulturminister Brian Mik-
kelsen lige at titte frem som pap-
figurer. En kendsgerning her i
jubilæumsåret. Der er altid plads
til en kulturminister i manu-
skriptet.

»Det bliver ikke med mig som
Ofelia« er på alle måder en herlig
forestilling.

Efter forestillingen var der ost
og rødvin for publikum i Slesvig

Teaters foyer med deltagelse af
Waage Sandø, direktør for Det
Danske Teater. 

Det Danske Teater: Det bliver
ikke med mig som Ofelia.
Tekst: Adam Price og Jesper
Malmmose. Iscenesættelse:
Lars Knutzon. Slesvig Teater
torsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

En karikatur over kvindeteater i 70erne. Mænd var hadeobjekter, men gode nok at gå i seng med. Fra venstre ses Sonja Oppenhagen, Stine
Schröder Jensen, Charlotte Fich og den kuede mand, Søren Hauch-Fausbøll. (Foto: Brita Fogsgaard)

Ofte hører man kun negativt fra grænseregionen om pendlerproblematik og en lang ræk-
ke barrierer. Men kulturen er et af de områder, hvor der er positive ting at berette fra, si-
ger Anna Margrethe Ikast og Manfred Kühl (Foto: Morten Ranners)

Penge til 
gode ideer

Dansk
musikeksport
i Sønderborg
SØNDERBORG. Mi-
chael Learns To Rock
er et af de største og
mest succesrige eks-
porteventyr i den dan-
ske musikbranche.

Siden starten i 1991
har Michael Learns To
Rock solgt over
500.000 cd’er på ver-
densplan – især i Syd-
østasien og Japan er
gruppen virkelig et hit. 
Ørehængere som »The
Actor«, »That’s Why«,
»Sleeping Child« og
»Strange Foreign 
Beauty« med Jascha
Richters bløde vokal i
forgrunden har lagt
grunden til gruppens
popularitet.

Lørdag den 22. no-
vember kommer Mi-
chael Learns To Rock
til Sønderborghus. Ef-
ter gruppen følger
klokken 23 en koncert
med det danske
rockband Garbo. Bil-
letter til begge koncer-
ter koster 150 kroner i
forslag og 170 kroner
ved indgangen.

(FlA)


