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Knoglerne knasede i munden
Anmeldelse. Det lille 
Turnéteater fortalte i
denne uge det klassiske
eventyr om Odysseus’ 
rejse og hjemkomst for
danske skoleelever i
Egernførde og Husum.
Det skete med megen
dramatik og næsten 
naturtro virkemidler.

EGERNFØRDE/HUSUM. Det
gibbede i det unge publikum, da
Peter Holst stod og spiste menne-
sker.

Det var som om, det var virke-
lighed, da Kyklopen åd Odysseus’
mænd i gymnastiksalen i Egern-
førde. Man kunne høre knoglerne
knase mellem tænderne, og det
sagde »plop«, da hovedet blev
trukket af manden.

Dette formåede skuespilleren
Peter Holst at spille med lyde og
det pure kropssprog, mens Chri-
stian Glahn akkompagnerede på
kontrabas.

Det klassiske eventyr om Odys-
seus’ rejse og hjemkomst blev
fortalt med så megen dramatik og
så meget liv, at skoleeleverne fra
fjerde til syvende klassetrin over-
gav sig med latter og klapsalver.

Suget ind i stykket
Sjældent er det unge publikum
blevet suget så meget med ind i
stykket, som da Det lille Turné-
teater i denne uge gæstede de
danske skoler i Egernførde og
Husum - med oplandsskolerne på
besøg til flere af forestillingerne.
Ja også lærerne så glade ud.

- Nu ved jeg, at I går på en
dansk skole i Tyskland. Hvis I
har lidt svært ved at følge med i
det danske sprog - for det går
hurtigt nogle gange - så bare slap
af og se alle de andre ting i styk-
ket, sagde Peter Holst, før han
gik i gang med at fortælle om

Odysseus, der blev skyllet i land
en mørk og måneløs nat.

Gabe-medicin
Mellem de tre akter blev publi-
kum opfordret til at rejse sig og
få gabt, strakt ud og småpludret.
Peter Holst vidste jo godt, hvilke
stærke kræfter, han var oppe
imod - nemlig koncentrationen.

En medicin mod denne trang til
at gabe, der let kommer i en
mørklagt gymnastiksal, var to-
vejs kommunikationen: Spørgs-
mål fra skuespillere og svar fra
publikum, der for eksempel i
tredje akt blev brugt til et hop
tilbage i første akt. Hvad var det
nu, der skete?

Vi fik såmænd en spændende,

nogle gange farlig, men for det
meste meget morsom udlægning
af Odysseus. Samspillet mellem
Peter Holst og Christian Glahn
var gennemmusikalsk og særde-
les nærværende.

Man har ofte set mange børne-
teatre tage sig selv meget alvor-
ligt. Med Odysseus blev publi-
kum taget alvorligt.

Det lille Turnéteater: Odys-
seus. På Jes Kruse-Skolen i
Egernførde mandag og tirs-
dag, på Husum Danske Skole
onsdag og torsdag. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Skuespilleren Peter Holst og musikeren Christian Glahn gav Sydslesvig en påmindelse om, hvor fantastisk børneteater kan være.
(Foto: Morten Ranners)

Rytmisk kirkemusik 
NORDALS. På søndag klokken 16 er der  »Rytmisk
kirkemusik« koncert i Havnbjerg Kirke. De medvir-
kende er B 5 Kvintetten, og programmet består af
kendte, danske salmer i forskellige rytmiske arran-
gementer. Der er gratis adgang. (FlA)

Jernbaneorkester spiller
PADBORG Jernbaneorkester giver på søndag klok-
ken 15 den årlige efterårskoncert i Frøslevlejren,
hvortil der er gratis entre. Brassbandet spiller
blandt andet engelske folk-songs, Danske Dragoner,
temaet fra My Fair Lady, marcher og ragtime. Diri-
gent er Jens Christian Lietzen. Der er gratis adgang.

(FlA)

Merseburger på Museumsberg
FLENSBORG. Den kendte journalist og forfatter
Peter Merseburger kommer den 5. november til
Flensborg. Merseburger, der er tidligere ARD-kor-
respondent i Washington, London og Østberlin, for-
tæller klokken 20 om sin Willy Brandt-biografi i
aulaen på Museumsberg. Billetter kan købes hos ar-
rangøren, Volkshochshule Flensburg, i Flensborg
Rådhus eller på telefonnummeret 0461-85 20 56.

(FlA)

Ny mand med taktstokken
KVÆRN. Musikpædagog Manfred Plath fra Lyks-
borg har overtaget ledelsen af Kammerorchester
Scheersberg efter Martin Schulz, som har ledet or-
kestret i 30 år. Onsdag den 5. november stiller Plath
op til sin første koncert med orkestret på  Jugendhof
Scheersberg. Koncerten begynder klokken 20, og på
programmet er stykker af Harald Genzmer, Johann
Sebastian Bach og Bela Bartok. Søndag den 9. no-
vember spiller kammerorkestret en børnekoncert
med klassisk musik. Det foregår i ungdomshøjsko-
lens festsal klokken 17. Koncertens tema er musik-
eventyret »Peter og ulven«. (FlA) 

Orgelmusik 
FLENSBORG. Der er orgelmu-
sik og salmer fra reformationsti-
den, når St. Nikolaikirche i
Flensborg i aften klokken 18 in-
viterer til andagt. Michael Ma-
ges sidder ved orglet. (FlA)

Colosseum i Kiel
KIEL. Det engelske band Colos-
seum er aktuel med cd’en »To-
morrow’s Blues« og gæster i af-
ten (fredag) Kiel på sin turne
gennem Tyskland. Koncerten fo-
regår i Halle 400 og begynder
klokken 20. (FlA)

Børnekunst
FLENSBORG. Museumspæda-
gog Gunda Grothe viser rundt,
når Museumsberg på søndag vi-
ser sin aktuelle særudstilling
med børnekunst, »Reise in die
Kunst - Kinder malen im Muse-
um«. Det sker i Heinrich-Sauer-
mann-Haus klokken 11.30. (FlA)

Museums-vinter
HUSUM. Nordfriesisches Mu-
seum i Ludwig-Nissen-Haus i
Husum går fra den 1. november
over til vinteråbningstider - det
vil sige klokken 10 til 16 undta-
gen søndage og mandage.

Frilandsmuseet Ostenfelder
Bauernhaus holder vinterlukket
fra den 31. oktober. Museet
hører ligesom Ludwig-Nissen-
Haus ind under Museumsver-
bund Nordfriesland. (FlA)

40 års jubilæum i Slesvig
SLESVIG. Det Danske Teater fejrer sit
40 års jubilæum med en collage over de
fire årtiers teater. Torsdag den 6. no-
vember gæster syv skuespillere Slesvig
Teater med forestillingen »Det bliver
ikke med mig som Ofelia«.

Sonja Oppenhagen, Steen Spring-
borg, Charlotte Fich, Søren Hauch-
Fausbøll, Caspar Phillipson, Stine

Schröder Jensen og Christian Dams-
gaard giver et kærligt tilbageblik på
turnéteatrets udvikling og tendenser
gennem tiden. Og kapelmester Morten
Wedendahl står i spidsen for et lille ju-
bilæumsorkester.

Forestillingen begynder klokken 20.
Arrangør er Sydslesvigsk Forening.

(FlA)

Fra Det Danske Teaters »Det bliver ikke med mig som Ofelia«. Fra venstre  ses Sti-
ne Schröder Jensen, Steen Springborg og Caspar Phillipson.

(Foto: Brita Fogsgaard)


