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Knutzons indviklede knuder
Anmeldelse. »Snart kom-
mer tiden« er et syret uni-
vers med lidt for megen
tomgang. Hvis meningen
er at give os hjælp og ind-
sigt, så lykkes det dårligt.

FLENSBORG. Det var så det
tredje stykke træk, den danske
teatersæson i Sydslesvig kunne
byde på om ægteskabets træng-
sler.

Denne gang var det en rigtig
tyk cocktail af komedie, daglig-
stuens naturalisme og et næsten
psykedelisk mareridt. Tirsdag af-
ten gæstede Det Danske Teater
Flensborg med Line Knutzons
»Snart kommer tiden« - et styk-
ke, der havde urpremiere for blot
fem år siden på Dr. Dante, den-
gang teatret endnu eksisterede.

Line Knutzon er en af Dan-
marks store dramatikere og kan
skrive originale tekster. Men hvis
meningen med »Snart kommer ti-
den« er at give os en første-
hjælpskasse i en mørketid, så
lykkes det dårligt.

Overdrivelse fremmer forståel-
sen, hedder det. Men gør det nu
også det? Det syrede univers, der
her præsenteres, får vel os
næsten til at sige: De er ikke rig-
tig kloge på teatret. Det er godt,
det ikke er sådan hjemme på os.

Utilpassede forhold
»Snart kommer tiden« er en rab-
lende fortælling om to utilpasse-
de forhold med fire totalt forvir-
rede mennesker et sted i 30erne. 

Rebekka (Ditte Hansen) og Hil-
bert (Henrik Prip) er spærret in-
de i en dagligstue med et sygeligt
prikket tapet, der kun kan give
klaustrofobi. Hun er åndsfra-
værende, han er foruroligende og
kolerisk som Anders And. Midt-
vejskrisen har meldt sin ankomst.

Perlen af knudemænd og knu-
dekoner bliver komplet med Re-
bekkas besynderlige eks-mand,
John (Jesper Lohmann), der er
paranoid og ikke tør sætte sig i

stole, og Johns kone, Ingrid (An-
ne Birgitte Lind), som ikke læn-
gere mener, hun er kvinde, fordi
hun ikke kan få børn.

Kaoter og robotten
Ind i dette kaotiske, men dog
menneskelige univers kommer
den ligblege robot-kvinde Oda
(Lærke Winther Andersen), som
Hilbert har ansat til at rydde op i
stedet for sin ikke-huslige

hustru.
Da Hilberts og Rebekkas barn,

Knuttebarnet, pludselig dukker
op, bliver forestillingen for alvor
absurd.

Det er Line Knutzons egen ide
at lade sin far, Lars Knutzon,
spille denne rolle, der skal forma-
ne os om, at livet skal leves, mens
vi har det. Knuttebarnet er nem-
lig 55 år (!), hvilket så betyder, at
Rebekka holder 85 års fødselsdag

- og hun får et chok. Lars Knut-
zon er rørende i denne rolle. Hele
selskabet stirrer på ham, da han
som et dydsmønster fortærer sin
mad. Det er sjovt, men også
uhyggeligt.

Skuespillerne gør mere end,
hvad de er sat til, og Line Knut-
zon kan en masse med ord. Men
»Snart kommer tiden« kører for
meget i tomgang.

Måske det var meningen med

dette generationsportræt af et
par, der ikke tør at vælge eller ta-
ge ansvar.

Det Danske Teater: Snart
kommer tiden - af Line Knut-
zon. Instruktion: Emmet Fei-
genberg. Flensborg Teater,
tirsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Knuttebarnet (spillet af Lars Knutzon) får ikke helt den varme velkomst, han havde regnet med. Fra venstre Lærke Winther Andersen, Ditte
Hansen, Henrik Prip og Lars Knutzon. (Foto: Peter Schandorf). 

Irsk dans 
i maj
KIEL. Det irske danses-
how »Lord of the Dance«
kan fredag den 7. maj ople-
ves i Ostseehalle i Kiel. To
millioner tyskere har alle-
rede set showet, 70 millio-
ner på verdennsplan. De 34
dansere optræder til pop,
rock, traditionelle keltiske
melodier og moderne te-
chno. Billetprisen svinger
fra 87,25 euro på første
parket til 35,50 euro på
tredje parket. Forestillin-
gen begynder klokken 20.

Ung instruktør i Aabenraa
AABENRAA. Det Lille Teater i Aabenraa har fået
tilskud til en professionel instruktør fra Sønderjysk
Forsøgsscene. Den 30-årige Anne Müller skal in-
struere Henrik Ibsens »Peer Gynt« som friluftsfore-
stilling til sommer. Anne Müller læser dramaturgi
på Aarhus Universitet. Hun inviterer til informati-
onsmøde på Folkehjem i Aabenraa onsdag den 4. fe-
bruar klokken 19. Her kan interesserede ama-
tørskuespillere høre nærmere om projektet.

- Der er plads til mange skuespillere i denne store
og fantastiske historier, siger Lise Bekker fra Det
Lille Teater i Aabenraa.

»Peer Gynt« handler om en fattig knægt, der altid
har formået at fantasere sig væk fra den triste op-
vækst, han nu en ganger blevet tildelt. Som voksen
bliver han til mesterløgneren og eventyreren, der
vader rundt i tilværelsen og udnytter folk efter for-
godtbefindende - uden at tage ansvaret for sine
handlinger. (FlA)

To unge
himmelstormere 
Koncert. Den 21-
årige kazakhstaner 
Alan Buribayev diri-
gerer, og pianisten
Freddy Kempf er 
solist, når Sønder-
jyllands Symfoni-
orkester giver 
koncert i Aabenraa.

AABENRAA. Sønderjyl-
lands Symfoniorkester lo-
ver at kaste publikum i Aa-
benraa for løverne, når to
unge himmelstormere, diri-
genten Alan Buribayev og
pianisten Freddy Kempf,
ved koncerten i morgen
fortolker Beethoven, Cho-
pin og Mendelssohn.

Koncerten foregår i Søn-
derjyllandshallen og be-
gynder klokken 20.

Deres unge alder til trods
har både Buribayev og
Kempf cementeret karrie-
ren. Den 21-årige Alan Bu-
ribayev betog alle med sit
talent og sin charme ved
Malko- dirigentkonkurren-
cen 2001. Der var ingen
første prisvinder ved denne
Malko-konkurrence, hvil-
ket skabte en del debat,
men juryen fik samlet
40.000 kroner til en speci-

alpris, som gik til Alan Bu-
ribayev. 

Siden er Alan Buribayev
blevet udnævnt til 1. diri-
gent for symfoniorkesteret
i Astana, hovedstaden i
Kazakhstan. Samtidig stu-
derer han i London, hvor
han spiller sig med orkestre
som Philharmonia og Lon-
don Filharmonikerne.

I morgen gælder det Søn-
derjyllands Symfoniorke-
ster med Freddy Kempf
som solist på klaver.

Kun 12 år blev han den
yngste vinder nogensinde
af BBC Young Musician of
the Year Competition. At
han kun fik 3. pris ved den
internationale Tjajkovskij
klaverkonkurrence i Mos-
kva i 1998 fremkaldte  op-
standelse i den russiske
musikpresse. Freddy Kem-
pf tog revanche ved flere
udsolgte tv-transmitterede
koncerter i Moskva. I 2001
blev han valgt til »Best Yo-
ung British Classical Per-
former«.

Koncerten byder på
Beethovens barske Eg-
mont-ouverture og Men-
delssohns smilende solrige
»Italienske symfoni« i
krans om Chopins drøm-
mende 1. klaverkoncert.

(FlA)

Buddy Holly i Ostseehalle
KIEL. Buddy
Holly er vel
verdens mest
berømte bril-
lebærer gen-
nem tiderne.
Hans stil har
haft stor be-
tydning for
andre rockmu-
sikere, og hans
indspilninger hører til rockkulturens fornemste.

Tirsdag den 17. februar kommer succesmusicalen
»Buddy - Das Musical« til Ostseehalle i Kiel med
showet »A Tribute To Buddy«. På repertoiret er hits
som »That’ll Be The Day« og »Oh, Boy«.

Billetprisen svinger fra 36,30 euro på første par-
ket til 27,10 euro på tredje parket. Forestillingen
begynder klokken 20. (FlA)


