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Kjeld Bjarne (Holger Østergaard Kristensen) og Elling {Jacob Weble) er hunderædde for samfundet uden for deres be-
skyttede bolig. Telefonen tør de ikke bruge, før Kjeld Bjarne finder ud af, at den kan bruges til telefonsex.

(Foto: Annelene Petersen)

Sumpet blues i Tønder
TØNDER. Mc Hansen Band er tung og sumpet blues
fra de amerikanske sydstater. Fredag den 15. okto-
ber spiller bandet i Hagge’s Musik Pub i Tønder. Her
er der lejlighed til at høre de ni sange fra den sene-
ste cd, »Bogrough Junction«. Koncerten begynder
klokken 21. Billetprisen er 60 kroner. (FlA)

Akustisk jazz i Husum
HUSUM. Der er to nordfrisere med i besætningen,
når Karl Allaut Quartett fredag den 29. oktober
kommer på besøg i Glashaus i Husums Hafenstraße
- nemlig Melf-Uwe Hollmer på trompet og Knud
Feddersen på slagtøj. Kvartetten varsler akustisk
jazz med et minimum af elektroniske virkemidler.
Koncerten begynder klokken 20.30. (FlA)

Koncerter i Husums Speicher
HUSUM. Bandet Get Wet fra Heringsdorf spiller i
aften klokken 20.30 i kulturhuset Speicher i Husum.
Get Wet serverer highlandsbeat fra Skotland blan-
det med rockmusik. Næste koncert på programmet
er fredag den 15. oktober, når gruppen Samdodromo
spiller afro-brasiliansk percussionmusik - ligeledes
klokken 20.30. (FlA)

Kor fra Kaliningrad i Nibøl
NIBØL. Ensemble Lado fra Kaliningrad synger rus-
siske gejstlige sange på en turne gennem Tyskland.
Fredag den 15. oktober klokken 20 giver koret en
koncert i Chrisuskirche i Nibøl. Her er også gamle
østpreussiske sange som »Aennchen von Tharau« og
»Land der dunklen Wälder« på programmet.

Der er gratis adgang, men der arrangeres en kol-
lekt til fordel for koret. (FlA)

Koncerter i Volksbad
FLENSBORG. Hamborg-bandet Blues Package gi-
ver fredag den 15. oktober koncert i Kulturhuset
Volksbad. Allerede på onsdag den er der dobbelt-
koncert med Baywatchers, der spiller Surfpunk, og
Avoid The Thing, der har en blanding af punk og
rock’n roll på repertoiret.

Begge koncerter begynder klokken 20. (FlA)

Spansk musik i Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Guitari-
sten Ralf Jarchow er en alsidig
musiker. 

Jarchow har indspillet samt-
lige Bachs værker på lut, spil-
ler klassisk guitar og jazz. den
16. oktober er han gæst i Fre-
deriksstads kulturhus i den
tidligere synagoge. Her er der
spansk musik fra de seneste
500 år på koncertprogrammet,
blandt andet værker af Milán,
Sanz, Sor, Albéniz und Grana-
dos.

Koncerten begynder klokken
20. Billetprisen er otte euro. 

(FlA)

Kunst eller livet
FLENSBORG. Hvad er vigtigst: Kunst eller livet?
Og hvor langt må en kunstner gå for at kunne nå sit
mål? Det er nogle af de spørgsmål, Hans Werner
henze stiller i sin oprea »Elegie für junge Liebende«.
Operaen får premiere på Flensborg Teater den 30.
oktober klokken 20.

Allan Evans har hovedpartiet som den aldrende
digter Gregor Mittenhofer, der har skriveblokade.
Han sender dog sin søn og dennes elskende ud i de
farlige bjerge for at få inspiration til sin tragedie-
fortælling. Og det går galt. Allan Evans er gæste-
sanger, men er ikke noget ukendt ansigt på Schles-
wig-Holsteinisches Landestheater. Han har tidlige-
re været Boris Gudonow og Blubart på teatret.

»Elegie für junge Liebende« spilles endividere på
Flensborg Teater den 23. november, den 8. og den
10. december. På Rendsborg Teater opføres opearen
den 3. november og den 29. december. Endelig kom-
mer den også til Slesvig Teater den 20. november.

Harald Höferl står for iscenesættelsen.
(FlA)

Kunstværker til auktion
FLENSBORG. Lions-Club Schiffbrücke efterlyser
kunstværker til den årlige auktion, som holdes til
fordel for en socialstation i Johannisburg i det tidli-
gere Østpreussen, nu Polen.

Interesserede kan afgive kunstgaver i Haus an der
Speicherlinie, Speicherlinie 20 i Flensborg, eller
kontakte Günther Kock telefoniskpå 0461-55 800. 

(FlA)

Ralf Jarchow.

Anmeldelse. Svale-
gangen gæstede
Husumhus med en
skæv og enkel 
historie, som i en 
dokumentarisk stil
beskriver den del af
samfundet, de fleste
går udenom på 
gaden.

HUSUM. Nok er de util-
passede, og nok er der
langt mellem deres ople-
velse af succes. Men man
får heldigvis aldrig ondt af
Kjeld Bjarne og Elling i
Svalegangens opsætning
»Elling«.

Forestillingen har de se-
neste år været et af de
mest spillede i Europa (på
tysk hedder den »Elling,
Kjell Bjarne und wir«).
Den er skrevet af den nor-
ske forfatter Ingvar Am-

bjørnsen, der selv har levet
blandt alkoholikere, nar-
komaner og psykiske syge
mennesker. Det er ofte
mørke, der præger Am-
bjørnsens værker, men i
»Elling« er der masser af
plads til at le. Her er poesi
og humor, men ingen med-
lidenhed. For de to skæve
eksistenser lærer en masse
i løbet af stykkets to timer
og får langsomt kontakt
med den virkelige verden
uden for deres lille beskyt-
tede bolig.

Kjeld Bjarne (Holger
Østergaard Kristensen) og
Elling (Jacob Weble) er på
prøve kommet ud fra den
lukket institution. De to
skal bo i deres egen lejlig-
hed under kvindeligt be-
handler-agtigt tilsyn af
Solvej (spillet af Julie
Carlsen, kendt fra tv-seri-
en Bryggeren).

De to mænd er vidt for-

skellige af type. Men begge
er blevet hængende på en
gren, de ikke kan komme
ned fra.

Elling fik livets store
chok, da moderen døde, og
han ikke længere kunne bo
hjemme hos hende. Han er
tryghedsnarkoman og ke-
deligt klædt. Kjeld Bjarne
er usoigneret, og hans lyst
efter damer er omvendt
proportional med hans ev-
ne til at score dem.

Morsom Ritt
Scenografien spiller godt
med. Ellings klamren sig
til det socialdemokratiske
velfærdssamfund nærmest
hamres ind i wc-døren, da
Ritt Bjerregaard kommer
op i glas og ramme med en
vinrød baggrund på
væggene. Der ironiseres en
smule over behandlersam-
fundet, men samtidig por-
trætteres den kvindelige
socialrådgiver, Solvej,
menneskeligt, og hendes

engagement virker oprig-
tigt.

Det bliver til en skæv hi-
storie, som dog også i en
dokumentarisk stil beskri-
ver den del af samfundet,
de fleste går udenom på
gaden. Det er meget enkelt
teater, der har få, men til
gengæld fremragende
overraskelseseffekter. Da
Kjeld Bjarnes eftertragtede
dame, Sussi (Laura Kvist
Poulsen) endelig dukker
op, vælter hun døddruk-
ken ind ad døren.

Det er en enkel fortæl-
ling om to mænds venskab
med både engageret og
dæmpet skuespil. Socialre-
alisme kan også fortælles
med håbet som motor.

»Elling« med teatret
Svalegangen i Husum-
hus, onsdag aften. Ar-
rangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Humor og poesi om
skæve eksistenser

Gospel i Læk
og Bøglund
LÆK. New York Gospel Singers gi-
ver søndag den 24. oktober koncert
i St. Willehad Kirche i Læk og man-
dag den 25. oktober i Bøglund Kir-
ke. Koncerten i Læk begynder
klokken 18, koncerten i Bøglund
klokken 20.

Læk-billetter kan købes i forsalg
i menighedskontoret på Süder-
straße i Læk, i Tabakwaren Jür-
gensen samt Sporthaus Hellmuths
afdelinger i både Læk og Nibøl.
Bøglund-billetter er til salg i me-
nighedskontoret i Schulstraße og
Bäckerei Rosin i Bøglund. (FlA)
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