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Teater der sidder lige i sylten
Anmeldelse. »Een gang
Hansen - altid Hansen« er
underholdning på højt 
niveau. To skuespillere
klarer seks roller og 
serverer en lille morale
bag al humoren.

SLESVIG. Smask!
Den frustrerede fru Hansen

knalder julefrokostens bævrende
sylte for fuld hammer ind i
væggen.

Ikke så underligt, at Ali, flygt-
ningen fra Irak, står med åben
mund og polypper. For hvad
søren går der af de besynderlige
danskere?

Det danske Teater gæstede fre-
dag aften Slesvig med et stykke
underholdning på højt niveau,
»Een gang Hansen - altid Han-
sen«. En genial optakt til julen.

Vi er inviteret med til julefro-
kost hos seks normaldanskere i
en opgang. De to skuespillere, Pia
Jette Hansen og Peter Oliver
Hansen, flyver ud og ind af rol-
lerne. Fælles for gennemsnits-
danskerne er efternavnet Han-
sen, som selv den irakiske Ali har
tilegnet sig gennem sit giftermål.

Den fremmede, irakeren, er
uden bolig og har søgt tilflugt i
opgangens kælder, hvor han i
kontrast til de forvirrede danske-
re ender med at blive den mest
normale. Det stærkt humoristi-
ske stykke ender derfor også med
at blive moralsk - uden at det gør
noget.

Tværtimod. Ali har alt det, de
seks gennemsnitsdanskere ikke
ejer: Menneskelighed, humor,
overbærenhed og en stille varme.

Pointen der udebliver
De danske eksistenser har pro-

blemer af den ene eller den anden
slags. Der er den bedrevidende og
selvgode healer, den arbejdsløse,
enlige kvinde med både alkohol-
og kontaktproblemer, den småra-

cistiske vicevært, en dulle af en
danskpopsangerinde og hendes
musikermand, der ikke tænder
på konen - og drømmer om det
store hit, der aldrig kommer.

Store spring
Viceværten har gjort danskpop-
sangerinden frugtsommelig - og
endog betalt for kønsakten. Alle
får det at vide - undtagen musi-

kermanden. Vi venter på en poin-
te, der aldrig kommer. I stedet for
bliver vi snydt noget så grundigt i
slutningen. 

Forestillingen er let og levende.
Skuespillerne har styr på rollerne
og holder figurtegningerne ad-
skilt, selv om de suser ud og ind
af døre og kostumer. For selv om
de to spiller gennemsnitsdanske-
re, så skal der laves nogle store

spring ved hvert rolleskift.
Det er set før, når dramatikere

og instruktører vil have en farce-
virkning. Men det er næppe den,
Henrik Prip er ude efter. »Een
gang Hansen - altid Hansen« bli-
ver i stedet for en sketchpræget
realisme og en slags doku-kome-
die a la dem, vi er vante til fra
dansk fjernsyn.

Stilen er bare mange gange

bedre på teatret.
Den sidder lige i sylten.

Det danske Teater: Een gang
Hansen - altid Hansen. Manu-
skript og instruktion: Henrik
Prip Hansen. Slesvig Teater,
fredag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

- Vil du have sulte, spørger irakeren Ali (Peter Oliver Hansen), der ikke kan udtale det danske y. Danskpopsangerinden (Pia Jette Hansen) får
brækfornemmelser - og ikke kun af sylten. (Foto: Asger Carlsen)

En dobbelt musikalsk lovsang
Anmeldelse. Jana-
ceks og Bruckners
storværker blev 
fornemt udført i Det
tyske Hus. Publi-
kums begejstring var
mere end fortjent. 

FLENSBORG. To store
messer med fuldt symfoni-
orkester, et kæmpekor, og
fire solister - og så en lør-
dag aften.

Det lyder som både en
udfordring og et vovestyk-
ke, men det blev en succes
og en sjælden oplevelse.

I samarbejdet hen over
grænsen mellem Bachkoret
i Flensborg, Matthias Janz
og Sønderjyllands Symfo-
niorkester havde man i år
indstuderet to store, kræ-
vende messer; tjekken Ja-
naceks Glagolitiske Messe
fra 1926 og østrigeren
Bruckners første messe i d-
mol fra 1864. Man fik så at
sige den musikalske guds-
tjeneste, messen, fra to si-
der med blot 60 års mel-
lemrum og geografisk kort
afstand mellem de kompo-
nisters hjemsteder i hen-
holdsvis Brno/Prag og 
Wien. 

De to aspekter af central-
europæisk musik gav netop
sangere og musikere en
krævende udfordring, og

satte spændvidde i det mu-
sikalske udtryk. Janaceks
musik var ikke moderni-
stisk, den var tonesproget
fra hans hjemland Mähren.
Over den gamle glagoliti-
ske messetekst, som den
stadig bruges mange steder
i Østeuropa og på Balkan,
skrev han en national reli-
giøs musik til koncertbrug.

Modsat Bruckner, hvis
messer som meget af hans
øvrige musik, er skrevet
som decideret kirkemusik. 

Janaceks messe har de
faste led, ordinariet, men

med den slaviske messe-
tekst, som korsatser og sol-
opartier jo er skrevet til. 

Fascinerende
Det er fascinerende for til-
hørerne og svært for kor-
sangere og solister. Orke-
strets strålende, dramati-
ske og ofte ekstatiske mu-
sik med de smukkeste par-
tier ind i mellem kræver
ekstraordinært af koret og
af solisterne. 

Denne aften ydede de to
kor det ypperste, og san-
gerne pressede både styrke

og klang, så man nu og da
frygtede for megen opskru-
ning i det slaviske, specielt
hos Stürmer og Dolezal.
Men mageløst var det som
helhed. 

Ingen træthed
Bruckners d-mol Messe va-
rer næsten en time, et
kvarter mere end Janaceks,
men træthed var ikke at
spore hos de udførende i
det store værk.

De smukke kor og orke-
sterpartier, de massive har-
monier og de følsomme
soloafsnit krævede, at kor
og solister i stedet for sla-
visk ekstase sang østrigsk
senromantik - og det kunne
de suverænt. Alt under
Matthias Janz’ kendte
myndige og sikre ledelse.
Publikums formidable be-
gejstring var mere end for-
tjent. 

Koncert med Flensbur-
ger Bach-Chor, Sympho-
nischer Chor, Hamburg,
vokalsolisterne Gesche
Stürmer, Brigitte 
Schweiser, Vladimir
Dolezal og Per Høyer,
organisten Andrzej
Choronski og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester.
Dirigent Matthias Janz.
Det tyske Hus , Flens-
borg, lørdag aften.

Egon Rasmussen 

Matthias Janz styrede på myndig vis fem solister, to  kor
og et symfoniorkester. (Arkivfoto)

Grønskolling synger
FLENSBORG.Burghardt Wegner - bedre kendt som
Grünschnabel - optræder lørdag den 7. december i
børneafdelingen på Stadtbücherei i Flensborg.
Koncerten med børnesange begynder klokken
15.30. Billetter kan rekvireres på telefon 0461-85 30
33. (FlA)

Julekoncert i slotskirke
GRÅSTEN. Akademisk Kor Århus giver søndag
den 8. december julekoncert i Gråsten Slotskirke.
Programmet indeholder blandt andet værker af
Guerrero, Rheinberger, di Lasso og des Prés samt fi-
re danske julesalmer.

Akademisk Kor Århus blev dannet i 1985 og er si-
den 1987 blevet dirigeret af komponisten Uffe Most.
Koret har fået topplaceringer ved flere internatio-
nale korkonkurrencer.

Der er gratis adgang til koncerten, der begynder
klokken 16. Arrangør er Gråsten og Adsbøl Menig-
hedsråd. (FlA)

Oplæsning på plattysk
FLENSBORG. Skuespilleren Fritz Köhncke fra 
Niederdeutsche Bühne i Flensborg læser på onsdag
op af plattyske noveller i boghandelen Rüffer på
Holmen i Flensborg. Den gennemgående fiktive fi-
gur i de lette og humoristiske fortællinger bliver
Peter Lüth. Oplæsningen begynder klokken 20.

(FlA)

Kunst i Vereinsbank
FLENSBORG. Vereinsbank viser fra på torsdag en
ny udstilling i bankens »Foyer für junge Kunst«.
Udstilleren er den grafikeren Johanna Ludwig (født
1974), der har deltaget i flere censurerede udstillin-
ger. Udstillingen kan ses til den 31. januar næste år.

(FlA)


