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Anmeldelse. Det blev en hyg-
gelig aften i Harreslev i sel-
skab med Flemming Jensen,
Flemming Krøll og Leif Mai-
bom.

HARRESLEV. Der skal ikke gå noget til
spilde.

Det er sådan, de tre herrer Flemming
Jensen, Leif Maibom og Flemming Krøll
tænker. Det bærer ikke blot deres fysiske
fremtoning præg af. Det kan også ret
hurtigt aflæses af deres forestilling »Det
må ikke hedde revy!«, som naturligvis er
en revy, selv om det er meningen, at vi
ikke må sige eller skrive det.

Og den - altså revyen - er faktisk fyldt
med genbrug af viser, vitser og sketches
fra andre revyer. Fra Sønderborg Sommer
Revy, som Leif Maibom hersker og råder
over. Fra Nykøbing Falster Revyen, som
Flemming Krøll holder godt kørende. Og
fra Flemming Jensens solo stand up-
show.

Det generede nu ikke undertegnede,
selv om godt godt 40 procent forekom
mig værende bekendt andre steder fra.
Det kunne sagtens tåle at blive gentaget
og sat ind i en anden sammenhæng - for
eksempel Leif Maiboms Thorleif-figur fra
Sønderborg Sommer Revy og Flemming
Jensens morsomme monolog om en bed-
stefar, der skal ind i en chokoladebutik
for at købe påskeæg med sit barnebarn. 

Den diskede han også op med i Flens-
borghus for halvandet år siden. Eller et
cirkusnummer fra Sønderborg, der nu fik

en ny betydning med cirkusminister Uffe
Elbæks nylige afgang.

Fuldt hus
Torsdag aften viste de tre deres fylde i
gymnastiksalen på Harreslev Danske Sko-
le. Det var ikke til at finde en parkerings-
plads i skolegården, og når man kom
dumpende ti minutter før start, var der
lige en enkelt plads tilbage på bageste
række. De tre skuespillere har altså ret,

når de i forestillingsprogrammet skriver:
»Revyen har en lang historie bag sig og

er en indiskutabel og væsentlig del af
den kulturelle fællesnævner, man så flit-
tigt kalder danskhed - det er ubestride-
ligt«.

En ordblind sæddoner
Der er mange rigtig gode imellem i »Det
må ikke hedde revy!«. Man kan også sige,
at de tre har fisket kødstykkerne op af
gryden og ladet sellerien blive liggende.
Hvis der er en rød tråd gennem forestil-
lingen, så er det den, at de tre foregiver
os at være inviteret til Reumert-uddeling
i den fine opera i København, hvor de
skal optræde med revy. Og hvad søren
gør man så med alle sjofelhederne? Dem
er de vant til i Sønderborg og Nykøbing
Falster, men gider hovedstadens caffe
latte-damer og de mænd, der er gode
nok til dem, høre for eksempel sådan en
historie her:

En historie om en ordblind mand med
tyrolerhat, der tror, han skal være blod-
donor, men i stedet for... ja rigtigt gættet.

Eller fortællinger om Ragnhild Mar -
grethes flommer og det, der er værre?

Næppe. Men så er der jo den danske
provins (og Sydslesvig), hvor man må le
af det nære, fordi man lever med det til
dagligt. Som Jensen, Maibom og Krøll
sluttede den helt igennem hyggelige af-
ten af med:

»Vi vil skide det en hatfuld og kalder
det revy«.

Dansk Turné teater: Det må ikke hedde
revy! Harreslev Danske Skole torsdag
aften. Medvirkende: Flemming Jensen,
Flemming Krøll og Leif Maibom. Mu-
sik: Mickey Holm-Pless. Arrangør: Syd-
slesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

»Vi vil skide det en hatfuld
og kalder det revy«

Får de mon en Reumert? Fra venstre er det Flemming Jensen, Leif Maibom og Flemming Krøll.
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Leif Maibom som Thorleif. En genganger
fra Sønderborg Sommer Revy.

Udstillinger på Før
ALKERSUM. Efter sidste års store udstilling med hæklede
koralrevs-imitationer fortsætter Museum Kunst der
Westküste i Alkersum på Før med håndarbejde som tema.

På udstillingen »Håndarbejde - Materiale og symbolik«
præsenteres værker af den afdøde italienske håndar-
bejdskunstner Alighiero e Boetti og malerier den danske
maler Viggo Johansen (1851-1935).

Gæsterne kan også se fotografier af billedjournalisten
Ulrich Mack, der under overskriften »Ø-mennesker« ud-
stiller motiver fra Pelvorm optaget i 1970erne og
1980erne samt fotografier fra 1984-1985 optaget på en
ø ud for North Carolinas kyst i USA. Her kan gæsterne
drage etnografiske paralleller mellem de to ø-verdener,
der ligger på hver sin side af Atlanterhavet.

Til sommer viser  Museum Kunst der Westküste en ud-
stilling med malerier af den norske maler Edvard Munch
(1863-1944). Det drejer sig om hans litografiske blade
»Alpha og Omega« samt et trykt digt, som opstod under
et sanatorieophold. Senere på året vises også dokumen-
tarfotos af Matias Braschler og Monika Fischer med te-
maet klimaforandringer, og i efteråret følger en udstil-
ling med portrætter og papirklip af H.C. Andersen, der
gæstede Før. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Buxtehude-passion i Tønning
TØNNING. Dietrich Buxtehudes passionscyklus »Membra
Jesu nostri« kan lørdag den 16. marts høres i St. Lauren-
tiuskirche i Tønning. Medvirkende er Propsteikantaten-
chor Eiderstedt, solistensemblet »Himlische Cantorey« og
specialister fra Norddeutsches Barockorchester under le-
delse af koncertmester Ulla Bundies. Koncerten begynder
klokken 19.30. Billetter kan købes i forsalg i Hamkens,
Am Markt, Tønning. (FlA)

Musikalsk tilbud til børn
AABENRAA. På Aabenraa Bibliotek kan børn under seks
år år de næste to uger få en musikalsk oplevelse.  Det er
studerende fra UC-Syd, der kommer og står for ti musi-
ske forestillinger. Det sker tirsdag den 5. marts, onsdag
den 6. marts, torsdag den 7. marts, tirsdag den  12.
marts,  og onsdag den 13. marts. Disse dage er der fore-
stilling for de nul- til tre-årige klokken 9.30, og forestil-
ling for de tre- til seks- årige klokken 10.30 på Aabenraa
Bibliotek. Den musiske forestilling  varer en halv time.

Man skal tilmelde sig senest mandag den 4. marts
klokken 12.00 på aabenraabib.dk eller på biblioteket. Kun
børn skal tilmeldes.

De musiske forestillinger  er lavet af 12 pædagogstu-
derende på UC-Syd i Aabenraa. Sammen med tre af deres
undervisere, Adjunkt Bolette Kvist, Adjunkt Marie Weber
og Lektor Linda Johansson, har de sammensat en forestil-
ling, hvor der indgår musiske aktiviteter, rim og remser,
leg med sproget, fagtesange og fortælling.

De 12 pædagogstuderende er over halvvejs i deres ud-
dannelse, og arbejder i øjeblikket med et projekt, hvor
linjefaget »Udtryk, Musik og Drama« samarbejder med
faget »Dansk, Kultur og Kommunikation« under et over-
ordnet tema: Kulturbegreber og Kulturforståelse, og i
dette forløb skal de studerende gøre sig erfaring med at
planlægge og gennemføre et forløb på Aabenraa Biblio-
tek. (FlA)

Danmarksmester i mix
SØNDERBORG. DJ Static er i år på »Rolig Under Pres Live
Tour« opkaldt efter det seneste album. Han serverer soul
og funk med talkbox og vokal. Ved Danish Dj Awards har
han vundet prisen for årets »Urban dj« fem år i streg.
Hans pokaler for vundne mix-mesterskaber tæller blandt
andet et europamesterskab, og tre gange har han stået
øverst på skamlen til DM i mix.

Fredag den 8. marts giver DJ Static  koncert i Sønder-
borghus. Den begynder klokken 21. Billetter kan købes i
forsalg på sonderborg.dk og Billetnet for 120 kroner. (FlA)

Red Warszawa  i Sønderborg
SØNDERBORG. Støjbandet Red Warszawa kan fejre 25 års
jubilæum i år. Fredag den 15. marts giver bandet en me-
tal-koncert i Sønderborghus, hvor musikken begynder
klokken 21. Billetter koster 130 kroner i forsalg på son-
derborghus.dk og Billetnet. (FlA)

Propsteikantatenchor Eiderstedt. FOTO: FLA

The Raveonettes til Kløften
HADERSLEV. Den danske støjrock-duo The Raveonettes
udgav sidste år det sjette studiealbum, Observator. Lør-
dag den 29. juni kan de opleves på Kløften Festival i Ha-
derslev.

To nye navne på lørdagens program i Haderslev er Sort
Sol og Marie Key. Nye navne til torsdag den 27. juni, fe-
stivalens første dag, er Lukas Graham og Kim Larsen &
Kjukken. Mads Langer er også netop blevet offentlig-
gjort som fredagsnavn den 28. juni.

Kløften Festival sælger billetter i forsalg på Billet -
ten.dk. (FlA)

Piazzolla hyldes på Sild
VESTERLAND. Berliner Akkordeon Quartett kommer på
lørdag til Sild med en musikalsk hyldest til tango-kom-
ponisten Astor Piazzolla.

Klokken 20 er der koncert i den gamle kursal i Vester-
land. På programmet er ikke blot musik af argentinske
Piazzolla, men også af nogle af de komponister, der har
inspireret ham, deriblandt Johann Sebastian Bach og
Igor Stravinskij.

Billetter koster 15 euro og kan købes i forsalg i bog-
handlen Becher på Wilhelmstraße i Vesterland. (FlA)


