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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
ARTHUR OG
MINIMOYSERNE
fredag-tirsdag kl. 13. ons-
dag-torsdag kl. 13.30.
KOSLÆNGET
mandag-onsdag kl. 14.
torsdag kl. 15.15.
MR. BEANS FERIE
fredag-torsdag kl. 16,
18.30 og 21.
TEMPELRIDDERNES
SKAT 2
fredag-torsdag kl. 16, 18 
og 20. lørdag-søndag 
også kl. 13.
A GOOD YEAR
torsdag kl. 20.

Kosmorama, Haderslev
A GOOD YEAR
fredag-torsdag kl. 15.30
MR. BEANS FERIE
fredag kl. 19.30 og 21.30.
lørdag-torsdag kl. 14,
19.30 og 21.30.
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES
fredag kl. 17.45. lørdag-
torsdag kl. 11.30, 14.30
og 17.45.
TEMPELRIDDERNES
SKAT 2
fredag kl. 16 og 18.lørdag-
søndag kl. 12, 16 og 1.
HJEMVE
fredag kl. 19.45 og 21.45.

Kino, Aabenraa
MR. BEANS FERIE
fredag  kl. 19.15 og 21.
lørdag-søndag og torsdag
kl. 15.30, 19 og 21.15. man-
dag-onsdag kl. 19 og 21.15.
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES
fredag kl. 17.15. lørdag-
søndag og torsdag kl. 13,
15 og 17.15. mandag-ons-
dag kl. 15.15 og 17.15.
TEMPELRIDDERNES
SKAT 2
fredag kl. 17. lørdag-søn-
dag kl. 12, 13.45 og 17.30.
mandag-torsdag kl. 15 og
17.
DEN SORTE MADONNA
fredag og mandag-pnsdag
kl. 21.15. lørdag-søndag og
torsdag kl. 21.
HJEMVE
fredag og mandag-onsdag
kl. 19. lørdag-søndag og
torsdag kl. 19.15.

Kosmorama, Sønderborg
A GOOD YEAR
fredag-onsdag kl. 16.
HJEMVE
fredag-onsdag kl. 20.
KOSLÆNGET
fredag-lørdag kl. 11.
MR. BEANS FERIE
fredag-torsdag kl. 19 og
21. lørdag-søndag også
kl.15.
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES
fredag kl.17. lørdag-søn-
dag kl. 11.15, 15 og 17.
mandag-onsdag kl. 15 og
17.
TEMPELRIDDERNES
SKAT 2
fredag kl. 18.15. lørdag-
søndag kl. 12.30, 14.15 og
18.15. mandag-onsdag kl.
14.15 og 18.15.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 4.
april.

Rundvisning på
Museumsberg
FLENSBORG. Kunsthis-
torikeren Julia Hümme vi-
ser i aften rundt på særud-
stillingen med Käte Las-
sens malerier. Det foregår i
Hans-Christiansen-Haus
på Museumsberg klokken
19. (FlA)

Anmeldelse. Læseren
efterlades i Anne-
Louise Bosmans digt-
samling i en intethed
- en form for død.

KØBENHAVN. Der er man-
ge slags tonefald i digterisk
sprog. I dag støder man
sjældent på et profetisk,
men det gør man allerede i
den første tekst i Anne-
Louise Bosmans’ anden
digtsamling, der med titlen
»Villa« netop er udkommet.
Denne tekst lyder sådan:
»Den ene i dig skal dø/ den
anden skal vokse. Dø og bliv
til«.

Bogens titel refererer til
en kendt - nu nedrevet -
bygning i Bruxelles, som var
bolig for den symbolistiske
maler Fernand Khnopff,
indtil han døde i 1921. Og
Bosmans’ digte, som nærmer
sig prosalyrik, beskriver en
vandring gennem dette hus
med maleren som cicerone.

Mens det besøgende jeg
bevæger sig gennem dette
sære hus med blandt andet
»en udstoppet påfugl/ og en
græsk statuette på en blå
søjle«, sker der en forvand-
ling med personen. Det
fremgår af dette digt: »Du
hører/ hvordan lydene i dit
skelet begynder at forandre
sig./ De nærmer sig lyde/ du

aldrig har hørt før/ og ikke
kunne forestille dig i dine
knogler./ Din krop skiftes
langsomt ud med en anden«.

Det er, som om alt er dob-
belt i det hus. Bag den ene
virkelighed gemmer sig en
anden. Dette ser man også i
malerens berømte portræt af
søsteren: »Hun er to. Den
der kan ses/ og den der ikke
kan ses. Billedet er tavst...«
Indre og ydre smelter sam-
men. Alt er i bevægelse, alt
er udsat for forvandling.

Der er en drift mod en in-
tethed, som jo nok er den
sære form for bliven-til, som
første tekst beskrev - en
form for død.

Denne bog, som bekræfter
Zarathustras ord hos
Nietzsche, »Verden er dyb«,
skal opleves som musik -
med sindet vidtåbent.

Anne-Louise Bosmans:
»Villa«, digte, 45 s. (Bor-
gen)

Ole Møller

Forvandlingens hus

Anmeldelse. Sandhe-
den er godt gemt i
Det Danske Teaters
opsætning af succes-
forestillingen
»Tvivl«. Efter 16 år
er der et fremragen-
de teater-comeback
til Lone Hertz i ho-
vedrollen som en
nonne, der bevæger
sig fra stærk overbe-
visning til den rys-
tende tvivl.

HUSUM. En nonne får en
slem mistanke.

Søster Aloysius (Lone
Hertz) på en katolsk skole i
USA mener at vide, at fa-
der Flynn (Morten Hauch-
Fausbøll) har lavet noget
griseri med en af drengene.

Fader Flynn nægter pu-
re. Og forklarer tværtimod,
at han har forsøgt at be-
skytte den sorte dreng på
den overvejende hvide sko-
le, der er domineret af søs-
ter Aloysius’ gammeldags
dyder: Et kynisk syn på
menneskets natur og hård-
hed. Fader Flynn oplever vi
omvendt som en mand, der
vil åbne skolen og gøre den
mere børnevenlig og næs-
tekærlig.

Hvem har ret?
Det får vi heldigvis aldrig
svaret på i Det Danske
Teaters stærke stykke
»Tvivl«, der tirsdag aften
blev vist i Husumhus.

Godt gået
Publikum holdes ikke blot
hen i spænding, men også
hen i tvivlen, som søster
Aloysius først rammes af
helt til sidst efter at have
bevæget sig fra det retha-
veriske til det retfærdige.

Efter 16 år er Lone Hertz
tilbage på teatret og det i
hendes 50 års skuespiller-
jubilæum. Det er næsten
en soloforestilling, hun kø-
rer hjem her i skikkelse af
en nonne, der åbenbart har

set lidt for meget i livet.
Hendes skuespil fungerer
helt optimalt. Livet har
hendes unge kollega, Søs-
ter James (Laura W. Ljung-
dahl), til gengæld  kun set
lidt af. Hun er en ren, men

også let påvirkelig ung
nonne.

»Tvivl« ville ikke kunne
have varet knap to timer
uden pause, hvis ikke Mor-
ten Hauch-Fausbøll havde
spillet Fader Flynn, så han

kommer til at fremstå som
en sympatisk spradebasse,
men samtidig er svær at
gennemskue helt

En ikke uvigtig birolle
beklædes af Laura Müller,
der som den sorte mor ved,
at virkeligheden (i USA)
ikke er sort og hvid. Hun
nærer ingen illusioner om
sine medmennesker og ser
sagen meget praktisk: Åh
herregud, hendes søn er
sort og har her en enestå-
ende chance for at komme
igennem de hvides syste-
mer, og den slags plejer at
koste lidt her og lidt der.

Konfliktdrama
Den amerikanske dramati-
ker John Patrick Shanley
har her grundlæggende
skrevet et fremragende
stykke konfliktdrama fyldt
med menneskelige dilem-
maer, præcise dialoger og
gode figurerer - der i øv-
rigt er belønnet med to af
USAs mest prestigefyldte
teaterpriser.

Her må virkelig være ud-
fordring for skuespillerne,
der også går til den og ef-
ter en halv times spil får
en fantastisk fremdrift.

Lone Hertz har i et inter-
view sagt, at »Tvivl« ikke
handler særlig meget om
tro. Måske. Men tro og
tvivl er to størrelser, der
ofte hører sammen.

Der er masser af stof til
diskussion og eftertanke
efter de to timer i selskab
med blændende skuespil-
lere og en elementært god
historie.

Det Danske Teater: Tvivl
- af John Patrick Shan-
ley. Iscenesættelse: Sø-
ren Iversen. Husumhus,
tirsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Tvivl på teatret

Lone Hertz sender replikker, der rammer præcist. Er det hende, der er paranoid, eller
præsten, der er pædofil i forestillingen »Tvivl«? (Foto: Peter Schandorf)

Koncerter i
Speicher
HUSUM. Der er folk,
blues og country på
programmet, når The
Wildflowers i morgen
klokken 20.30 giver
koncert i kulturhuset
Speicher i Husum.
Nadja Petrick er med
som forsanger, og hun
bevæger sig især inden
for balladerne.

På lørdag samme tid
og samme sted synger
Sven Zimmermann lie-
der, og på søndag klok-
ken 11 er der frokost-
jazz med Storyville
Jazzband, der har New
Orleans-jazz på reper-
toiret. (FlA)

Fødselsdag 
i Volksbad
FLENSBORG. Kon-
certforeningen Ushi
fejrer otte års fødsels-
dag. Det sker den 9.
april med de to bands
Fremde fra Flensborg
og The Third Trial fra
Saarbrücken på scenen
i Volksbad i Flensborg.
Billetprisen er seks eu-
ro. (FlA)

Kirkekoncerter 
i Vesterland
VESTERLAND. Langfredag byder St. Nicolai-me-
nigheden i Vesterland på kor- og orgelmusik af Jo-
hann Sebastian Bach. Martin Stephan leder kirke-
koret, og ved orglet sidder Stefan Nusser fra mu-
sikkonservatoriet i Leipzig. Det er blandt andet
koraler fra Bachs Johannes-passion, der er på pro-
grammet ved koncerten klokken 20.15.

Første påskedag den 8. april spiller organist
Martin Stephan værker af Felix Mendelssohn
Bartholdy, Dietrich Buxtehude og Johann Sebas-
tian Bach samt egne improvisationer.

Billetter til de to koncerter koster henholdsvis 10
og 12 euro og kan købes i forsalg i boghandlerne
Klaumann og Becher samt i turistinformationen  i
Vesterland. (FlA)

Historikere tabte 
imod Dan Brown
LONDON. De to historikere Michael Baigent og
Richard Leigh har tabt en appelsag, hvori de for-
søgte at ændre en tidligere dom, der siger, at for-
fatteren Dan Brown ikke har stjålet idéer fra his-
torikernes bog »The Holy Blood and the Holy
Grail« til bestsellerromanen »Da Vinci-mysteriet«.

Appelsagen blev afvist onsdag, og dermed sidder
de to historikere tilbage med en regning på anslået
tre millioner pund (omkring 33 millioner kroner) i
sagsomkostninger.

Historikernes bog blev udgivet tilbage i 1982 og
nævner den mulighed, at Maria Magdalene fik et
barn med Jesus, at hun efter Jesu korsfæstelse
flygtede til Frankrig, og at Jesus-slægten kan føres
helt op til i dag. Dan Browns roman spiller på de
samme tanker. /ritzau/


