
FLENSBORG AVIS — Tirsdag 17. september 2002 — 17KULTUR

Smilet kom frem på selv de snerpede
Anmeldelse. Den danske 
teatersæson i Sydslesvig fik en
nøgen start i Flensborg. Det
Danske Teaters version af 
filmsuccesen »Det’ bare mænd«
var det bare gas.

FLENSBORG. Kloge damer - og dem er
der jo en del af - siger, at selvironi er sexet.

De seks grå mænd i Det Danske Teaters
opsætning af filmsuccesen Ladies’ Night
har da heller ikke held i sprøjten til at be-
gynde med.

Det er svært at se det sjove i noget, når
man er forsmået. En af knudemændene
mener, kvinder tænder på en basguitar. En
anden fremhæver som et aktiv de mange
grise, manden skal have hjemme i stalden.
Og en tredje er så godtroende, at han for-
søger sig med sine åndelige fortrin. Men
hvem har oplevet en kvinde tænde på for-
nuft og forstand?

Bare numser
Instruktøren Vibeke Wrede griber den bri-

tiske komedie og får den sendt til landing,
så smilet kommer frem på selv den snerpe-
de. Men det er også en taknemmelig opga-
ve. Der spilles hele tiden op til noget, og
klimaks kommer i de sidste 15 minutter.
På det tidspunkt er der ingen blandt pub-
likum, der har lyst til at tænke kloge tan-
ker mere.

Filmens danske titel er »Det’ bare
mænd«. Og »det’ bare gas« kunne man sige
om teaterversionen. En let start på den
danske teatersæson i Sydslesvig. Appetit-

vækkeren i Sydslesvigsk Forenings teater-
program lovede på forhånd seks bare
numser - og her var ingen falsk reklame.

Fede og utjekkede
Vi er på en pub, der ikke ligefrem er sam-
lingssted for vindere.

De seks mænd (spillet af Jan Linnebjerg,
Per Lykke Hansen, Mikkel Vadsholt, Per
Linderoth, David Rousing og Mikkel
Stubbe Teglbjærg) har ikke ret meget af
det, ugeblade, fjernsyn og reklamer er så

fyldte med. De er småfede, utjekkede, har
ikke styr på tilværelsen og mangler selvtil-
lid.

Kun en gal ide redder dem ud af deres
ensformige tilværelse. De vil score damer
og kasse med et stripshow a la Chippenda-
les. Show-pigen Glenda (lidt svagt spillet
af Bente Eskesen) kommer ind som eks-
perten med det ene gode råd: Afslør aldrig
trumfen for tidligt. Gem det bedste til
sidst.

Dette tip har instruktøren også taget til
sig. Svaret på de mange spørgsmål fik
publikum først få minutter før tæppefald.

Da smed de seks mænd bukserne for det
danske mindretal. Lyset gik ud, og det var
så det.

Det Danske Teater: Ladies’ Night.
Flensborg Teater, søndag aften. 
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Dansk og skotsk musikfusion
FLENSBORG. Navnet er
fra Færøerne, men musi-
kerne kommer fra Dan-
mark og Skotland, når
gruppen Sula i næste uge
giver to koncerter i
Sydslesvig.

Eskil Romme og Erling
Olsen fra Danmark traf
nemlig skotten Rod Sin-
clair under en folkemu-
sikfestival på Færøerne
sidst i 80erne, og siden
har de givet koncerter
sammen.

Sulaen er en meget stor
fugl, også kendt som
Nordens albatros. Den
lever det meste af tiden i
luften og på vandet, og
kun når den skal yngle,
slår den sig ned på klip-
perne - i netop de lande,
som gruppen med det
samme navn spiller mu-
sik fra.

Det drejer sig om en
blanding af ældre og ny-

ere skotsk og nordisk
musik. Den kan være ret
forskellig, men rødderne
er dog fælles.

Gruppen giver koncert
torsdag den 26. septem-
ber kl. 20 på Lyksborg

danske Skole og dagen
efter på samme tidspunkt
i AWO i Elsdorf-Wester-
mühlen.

Det er SSF, der arran-
gerer sammen med SdU.

(FlA)

Sula har taget navn efter Nordens albatros, der lander
på kyster, som gruppen spiller musik fra. (Foto: FlA)

Det swinger i Flensborghus
FLENSBORG. Vægten
ligger på swing, når
Søren Kristiansen Trio
torsdag den 26. septem-
ber kl. 20 giver koncert i
Flensborghus.

Lederen af gruppen er
noget så sjældent som en
lidt ydmyg musiker. 

Han måtte nærmest
trækkes i studiet for at
indspille pladen »Very
Early.....Very Late«, der
er blevet flot modtaget.
Søren Kristiansen var
dengang 38 og havde
spillet med så at sige alle
de store i dansk main-
streamjazz.

Søren Kristiansen ville
have noget at fortælle,
inden han kastede sig
over en pladeudgivelse.
Og det, han har at fortæl-
le, har han purret sam-
men, siden han første
gang satte sig til klaveret
i Ærøskøbing som otte-
årig.

På pladen og turneen

har han filtreret forbille-
der som Art Tatum, Ted-
dy Wilsonn, Bill Evans og
Oscar Peterson - og så
tilsat noget Søren Kris-
tiansen. Sammen bliver
det meget swingende.

Med i trioen er Thomas
Ovesen på bas og Mikkel

Find på trommer, og
Søren Kristiansen har
travlt med at betone, at
de ikke bare er med som
vedhæng - men at det
drejer sig om en trio.

Koncerten i Flensborg-
hus arrangeres af SSF.

(FlA))

Søren Kristiansen har sin trio med sig til Flensborg-
hus på torsdag i næste uge. (Foto: FlA)

De utjekkede mænd bliver tjekkede 
Chippendales i »Det’ bare mænd«. 

(Foto: FlA)

Lindgrens
detektiv
kommer
til Slesvig
SLESVIG. Mesterfor-
tælleren Astrid Lind-
gren er død, men hen-
des stykker lever vide-
re i bedste velgående.

På lørdag kl. 16 spil-
les et af dem på teatret
i Slesvig. Det er fortæl-
lingen om »Mesterde-
tektiven Blomkvist« i
en opsætning fra Fa-
milie Teatret.

Fortalt bliver histo-
rien om den lille Kalle i
den lille by. Han mener,
at han har store evner
som detektiv. Resulta-
tet er, at mange af by-
ens borgere bliver mis-
tænkt for alle mulige
forbrydelser. Det gæl-
der også en fremmed,
som en dag kommer til
byen.

Det er Sydslesvigsk
Forening, der står for
forestillingen.

(FlA)

Kortfilmdage
med et 
dansk islæt
Filmfestival i 
biografen 51 Stufen 
i Flensborg 
præsenterer på fire
dage 80 film, der
rækker lige fra 
børneforestillinger
til film om jazz.

FLENSBORG. På torsdag
starter årets Kurzfilmtage i
Flensborg, som denne gang
finder sted i biografen 51
Stufen i Det tyske Hus.

Som noget nyt er der ind-
ledt et samarbejde med
Statens Filminstitut i
København, og det betyder,
at fem af de i alt 80 film,
der vises, er fra Danmark
og på originalsproget.

Det er tredje gang, der er
kortfilmdage i byen, og
foreningen bag arrange-

mentet har udvidet kraf-
tigt.

Der er nu blandt andet
lavet en professionel web-
side, hvor man kan læse alt
muligt om festivalen, og
udbuddet af film er også
forøget.

23 i konkurrence
Af de 80 film deltager 23
tyske og fem fra andre lan-
de i konkurrencen, hvor
der vinker 5000 euro til
vinderen. Det er firmaet
Cinegate, der har sponsore-
ret, og pengene falder i
form af støtte til en film-
produktion.

For at få plads til de
mange film startes der hver
dag kl. 9 i biografen, og den
sidste film løber først over
lærredet lidt over midnat.
Priserne ligger på mellem
to en halv og seks euro per
forestilling. Længden vari-

erer selvsagt meget. Fra ret
få minutter til op mod spil-
lefilmslængde.

Der laves et specielt
åbningsprogram sent tors-
dag eftermiddag, og både
torsdag og fredag formid-
dag og i weekenden er der
lavet indslag til børn - op-

delt efter deres alder. Det
er skuespilleren Peter G.
Dirkmeier, der blandt an-
det er kendt fra Kinderka-
nal, der står for disse ind-
slag.

Blandt de øvrige temaer i
år er gamle valgkampfilm
og film fra Rusland og

Georgien.
Hvis vi går til den anden

yderlighed, vil nogle af de
seneste og bedste musikvi-
deoer også blive vist.

Weebsiden kan findes på
www.kurzfilmtage.Flens-
burg. de

Jens Nygaard

En af de danske kortfilm, som bliver vist i 51 Stufen, er »Kuppet«. (Foto: FlA)


