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SLESVIG. Havne er steder, hvor kunstneren Dieter
Nestler lader sig inspirere. I sin hjemby, Hamborg, er
det skrifttegn, tal, afrevne mærkater, firmareklamer
og andre spor, han henter og fastholder på sine bil-
leder.

Nord-Ostsee Sparkasse i Slesvig viser til den 30.
marts en udstilling med Dieter Nestlers billeder.
»Hafensprache« er titlen på udstillingen, der vises i
hovedafdelingen på Stadtweg. (FlA)

Mere strengelyd
SLESVIG. Den akustiske guitar skal have en renæs-
sance som koncertinstrument. Det er filosofien bag
et nyt kursus, som musikskolen i Slesvig-Flensborg
Amt tilbyder fra dag. Kurset strækker sig over ti
uger og foregår i musikskolens hovedafdeling på
Suadicanistraße i Slesvig. Underviser er Wolfgang
Siegmund. Man kan melde sig til på telefon 04621-
960 118 eller på kms@schleswig-flensburg.de (FlA)

Stor musik-uge i Haderslev
HADERSLEV. Spillestedet
Månen præsenterer tre
gange levende musik i den-
ne uge. I aften klokken 20
spiller den amerikanske
cajun-musiker Bruce Daig-
repont sammen med dan-
ske Peter Abrahamsen.

Torsdag aften klokken 20
er der kun få billetter til-
bage til koncerten med
Danmarks  country-dron-
ning Ester Brohus, der spil-
ler et par sæt med numre
fra sin Best of-cd fra 2006. På lørdag klokken 21
står svenske Caroline Henderson på scenen med sit
»Love or Nothing«-program. Billetter kan bestilles
på www.haderslevbilletten.dk. (FlA)

Blå nuancer gennem 25 år
HYRUP. Flensborg-kunst-
neren Wiebke Wehncke ser
tilbage på 25 års virke. Det
sker med en retrospektiv
udstilling, der vises i Hy-
rup Amtsdistrikts admini-
strationslokaler i Hyrup
lidt uden for Flensborg.
»Natur som inspiration« er
titlen på udstillingen, der
viser Wiebke Wehnckes for-
mer og farver, som de har
udviklet sig siden 1982. Blå
i alle nuancer er gennem-
gående i samtlige oliemalerier og pastelbilleder, som
kan ses til og med den 30. marts.

Åbningstiderne på amtskontoret er mandag-fre-
dag 8-12 og onsdage klokken 8-12 og 14.30-17.30.

(FlA)

Kræft og kunst
AABENRAA. En rejse til Venedig har givet kunstne-
ren Else Pia Martinsen Erz ny inspiration. Resulta-
terne kan man se på en udstilling, der vises for
Kræftens Bekæmpelse i Aabenraa. Else Pia Martin-
sen Erz’ billedserie er en forklaring og bearbejdning
af hendes eget livsforløb efter at have været ramt af
en kræftsygdom.

Udstillingen kan ses i rådgivningslokalerne på
Nørreport 4. Åbningstiderne er mandag til torsdag
klokken 9 til 16. (FlA)

Frokostjazz i Haderslev
HADERSLEV Jazzclub byder på lørdag på frokost-
jazz med Swinging Feetwarmers Jazzband fra Kiel.
Koncerten begynder klokken 13 i kulturhuset Bis-
pen-Månen i Haderslev. Bandets forbilleder er Arm-
strong All Stars og Dutch Swing College Bands.

(FlA)

Kvindelig spagat
KAPPEL. Forfatteren og
journalisten Ines Barber
står i spagat mellem com-
puter, børn og køkken. Det
fortæller hun gerne om på
plattysk, og Stadtbücherei
i Kappel har inviteret hen-
de til oplæsning den 22. fe-
bruar klokken 18.30.Entre-
en er seks euro.

Ines Barber bor i Egern-
førde sammen med to børn
og en terrierhund. Hun er
tilknyttet NDR 1 Welle Nord, hvor hun blandt andet
læser nyheder op på plattysk. (FlA)

Et sprog fra havnen

Maleri af Wiebke
Wehncke.

Ines Barber.

Caroline Henderson.

Anmeldelse. Ole The-
strup er fremragende
i rollen som den
menneskelige Jeppe.
Instruktøren går i
kødet på Holbergs
tekst, der jo både vil
være fugl og fisk.

HUSUM. Hvor ligger Hol-
bergs sympati?

Er det Jeppe på bjerget,
han holder med, eller er
det alle dem udenom: Ba-
ronen, ridefogden og alle
lakajerne?

Instruktøren Alexa Ther
har valgt side. I hendes op-
sætning på Det Danske
Teater har hun placeret
den fyldige og charmeren-
de Ole Thestrup som Jeppe
i et galleri af usympatiske
repræsentanter for adelen,
retsvæsenet og tjenerne.
De er alle sammen - Nille
inklusive - afstumpede og
vanslægtede.

Ja, advokaterne optræ-
der i lange læderjakker,
der vækker ubehagelige
minder om tyranniske
Gestapo-folk.

Nok er Jeppe en ulækker
sut, men dog den mest
menneskelige af dem alle
sammen.

Jeppe har netop været på
gæstespil i Husum med alt,
hvad dertil hører. Et sim-
pelt liv, håbløse drømme og
selvforagt. Den rolle kan
Ole Thestrup bare. I pro-
grammet fortæller Thes-
trup, at Jeppe er hans øn-
skerolle, og den er vel en
sand triumf for skuespille-
ren, der selv har slået nog-
le ordentlige skæverter
med flasken i hånden.

Under censur
Når Jeppe på bjerget nu
skal spilles endnu engang,
må det være for at udfor-
dre Holberg. For godt nok
er det god litteratur og
dramatik at overlade kon-
klusionerne til publikum,
men hvad mente Holberg i
virkeligheden selv, når det
kom til stykket?

Han skrev under enevæl-
dens censur og lod i slut-
ningen af forestillingen ba-
ronen belære os om, at ty-
ranniet vokser frem, når
det jævne folk får magt.
Samtidig - og her sætter
Holberg sig jo virkelig

mellem to stole - virker det
næsten som om, han er
blevet lun på sin jævne
bonde-figur Jeppe.

Her har denne opsætning
noget nyt at give os. For
Ole Thestrup understreger
i sit rørende og ægte skue-
spil, hvorfor Jeppe blandt
andet drikker. Når dram-
mene løber ud i blodet,
smider Jeppe den ætsende
selvforagt. Alkoholen gør
ham til et andet menneske,
han rejser sig stolt og går
ikke længere nedadbøjet.
De andres foragt får ikke
længere lov til at æde ham.

Hårdt til værks
Alexa Ther går meget
hårdt til værks med denne
komedie, vil nogen sikkert
sige. Det har jeg det helt
fint med. Især da hun med
Niels Brunses bearbejdelse
tilføjer den nogle små
magtspil med seksuelle un-
dertoner.

Nille (spillet af Charlotte
Munksgaard) har noget
kørende med Jakob Sko-
mager (spillet af Jacob
Weble), og Jeppe når lige at
dytte ridefogeden kone
(Ninna Cederholm) bagfra,
mens de andre stiltiende

ser på, og akten (altså sku-
espillet) slutter. Og så har
man ladet Ole Thestrup
være sig selv med sin jyske
tone (Jeppe taler for det
meste sydsjællandsk), men
heldigvis uden den sæd-
vanlige tyksaks-komik, der
nogle gange har klæbet
lidt til ham.

Især efter pausen frem-
træder baronen (Ken
Vedsegaard) som en semi-
psykopatisk slyngel med et
ubehageligt narrehof (Da-
vid Rousing, Peder Holm
Johansen og Thomas Cor-
neliussen). Alexa Ther dre-
jer det velkendte 180 gra-
der. I modsat fald ville det
blot have slidt endnu mere
på denne komedieklassi-
ker, der immervæk havde
urpremiere for 285 år si-
den.

Det Danske Teater: Jep-
pe på bjerget - af Ludvig
Holberg. Instruktion:
Alexa Ther. Husumhus
søndag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Jeppe på toppen

Forskellige klangfarver
SØNDERBORG Musikforening byder lørdag den
24. februar på en koncert med Den Jydske Harpe-
trio. Det er et ensemble bestående af fløjte, bratsch
og harpe.

De tre instrumenter har et uendeligt spektrum af
klangfarver - fløjten er den lyse, melodiske blæser,
bratschen den bløde og mørke stryger og harpen det
flotte romantiske akkordeoninstrument.

Koncerten begynder klokken 16 og foregår i Rid-
dersalen på Sønderborg Slot. Harpetrioens med-
lemmer er Marianne Leth (fløjte), Bjarke Gunder-
sen (bratsch) og Joost Schelling (harpe). De byder
på musik af blandt andre Vivaldi, Debussy,
Hoffmeister og Beethoven. (FlA)

Ung trio til Tønder
TØNDER.Trioen Alpha består af tre unge musikere,
som alle har markeret sig i dansk musikliv. David
Hildebrandt, Peter Navarro-Alonso og Bolette Roed
er alle tre uddannet i solistklassen på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København, hvor de
mødte hinanden. Tønderegnens Musikforening ind-
byder søndag den 25. februar til koncert med Alpha.
Den begynder klokken 15 og foregår i Pumpehuset,
hvor programmet lyder på blandt andet suiter af
svensk, kaukasisk og middelalderlig oprindelse.
Desuden er der syrisk og burmesisk musik.

Musikforeningen holder i øvrigt generalforsam-
ling på Tønder Gymnasium onsdag den 14. marts
klokken 19. (FlA)

Ole Thestrup (til venstre) er Jeppe - med friluftsgebis og en ordentlig vom. Thestrup er rigtig i sit es. Efter at have set
ham ved vi, hvorfor Jeppe drikker. Her ses han sammen med Jacob Weble, der spiller Jakob Skomager.

(Foto: Christina Hauschildt)


