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NIBØL. Kunstneren Peter Heber kommer oprindelig fra
Sønder Brarup i Angel og bor og arbejder i dag som
kunstner i Hannover. Han blev færdiguddannet på kunst -
akademiet i Hamborg i 1987 og har siden udstillet inten-
sivt på gallerier i fortrinsvis Niedersachsen og Bremen. I
1991 havde han dog en enkelt separatudstilling på det
daværende Städtisches Museum, nu Museumsberg, i
Flensborg.
Frem til den 10. juni kan man se værker af Peter Heber

på Richard-Haizmann-Museum i Nibøl. Der vises nyere
malerier og grafiske værker af Peter Heber. (FlA)

Sjælden klavermusik
HUSUM. »Raritäten der
Klaviermusik« er en kon-
certrække, der hvert år
finder sted på Husum
Slot. Billetsalget er net-
op åbnet til koncerterne,
der i år ligger i tidsrum-
met fra den 18. til den
25. august. der er blandt
andet forsalg i mu-
seumsshoppen på Husum
Slot og på nettet på rari-
taeten-der-
klaviermusik.de.
Det er 26. gang, at »Raritäten der Klaviermusik« kan

opleves, og i år bliver det med pianisterne Gianluca Luisi
(Italien), Joseph Moog (Tyskland), Wolf Harden (Tyskland),
Hubert Rutkowski (Polen), Amir Tebenikhin (Rusland), So-
fja Gülbadamova (Rusland), Sandro Russo (Italien/USA),
Duo Grau/Schumacher (Tyskland). (FlA)

Danske toner i Flensborg
FLENSBORG. Musikelskere i Flensborg har snart mulighed
for at høre et af Danmarks bedste amatørsymfoniorke-
stre. Det sker med en koncert i Nikolaikirche, hvor Lyng-
by-Taarbæk Symfoniorkester vil prøve kræfter med den
danske mester Carl Nielsens storladne 5. symfoni og lege
med lettere toner fra Grieg og Mozart.
For orkestret er turnéen både en mulighed for at få det

ambitiøse program helt sammenspillet og en lejlighed til-
musikalsk-kulturel udveksling, for ud over koncerter i bå-
de Flensborg, Fredericia og København rummer program-
met for det 60 mand store symfoniorkester også en sam-
menspilsaften med musikere fra Hochschulorchester
Flensburg.  Ved koncerten medvirker den unge talentful-
de klarinettist Nanna Wendelboe Helweg-Larsen som so-
list i Mozarts klarinetkoncert. Ud over denne perle af en
klarinetkoncert spiller orkesteret Griegs Peer Gynt Suite
nr. 1 som byder på kendte smukke og lyriske temaer, der
dog har en markant nerve.
Dramatikken og intensiteten øges endnu en tand, når

orkesteret slutter koncerten af med at spille Carl Nielsens
imponerende 5. symfoni i to satser. I spidsen for det hele
står dirigent Morten Ryelund.
Koncerten finder sted lørdag den 19. maj klokken 17 i

Nikolaikirche ved Südermarkt. Billetter købes ved døren. 
(FlA)

Koncert i jødisk museum
RENDSBORG. Der bliver
udflugter til både Bue-
nos Aires og Alhambra,
når cello- og guitarduo-
en Ariana Burstein og
Roberto Legnani den 20.
juni gæster Jüdisches
Museum i Rendsborg.
Duoen bevæger sig
rundt i genrer spæn-
dende fra klassisk til
keltisk musik, sigøjnerswing og argentinsk tango. Koncer-
ten begynder klokken 17, og billetsalget begynder en
halv time før. (FlA)

Tre-delt danseforestilling
FLENSBORG. Den tidligere balletchef ved Landestheater,
Stela Korljan, står for koreografien til en tre-delt danse-
forestilling i Nikolaikirche i Flensborg.
Første del, »Larmende stilhed«, opføres lørdag den 12.

maj klokken 19.30, og det bliver til orgelmusik af Johann
Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Nicolaus Bruhns og
César Franck.
Overskriften på den anden del, lørdag den 2. juni klok-

ken 19, bliver »Tankernes brusen«, og lørdag den 23. juni
klokken 19 hedder forestillingen »Horisonten bag hori-
sonten«. Billetter koster ti euro per forestilling og syv eu-
ro med rabat. Børn under 12 år har gratis adgang. Billet-
ter kan bestilles på reservix.de. (FlA)

Heber på Richard-Haizmann

Det er de færreste, der har en så tør charme som Ole Thestrup.  Her er han morsom på en morbid måde i rollen som bedemand i »Fa-
kiren fra Bilbao«. Til venstre er det spøgelseshusets teenagedatter spillet af Line Bie Rosenstjerne.

Anmeldelse. Kvinder
er mænd, og døde er
levende i Bjarne Reu-
ters forunderlige hi-
storie »Fakiren fra
Bilbao«, der formåede
at skabe stemning i
en temmelig tom hal
i Læk.

LÆK. En stresset mor og hen-
des to teenagebørn flytter ind
i et gammelt, skummelt hus,
der tidligere var ejet af byens
bedemand.
Der er fyldt med hemmelig-

heder i huset. En af dem er en
fakir, der har været spærret
inde i en stor kuglepen i flere
år. To danske mænd har klædt
sig ud som et fransktalende
ægtepar på jagt efter kostbar-
heder, de har lagt på et hem-
meligt sted i huset - også for
mange år siden.
Det er ikke fantasien, Bjarne

Reuter har sparet på i sin
uhyggelige komedie »Fakiren
fra Bilbao«. Og folketeatret.dk
udnytter alle muligheder i te-
atrets opsætning af denne
muntre og tempofyldte hi-
storie, som både børn og
voksne kan have deres ud af.
Torsdag aften var der fami-

lieteater i Nordfrieslandhalle i
Læk. Der var bare ikke særligt
mange familier. Klokken 18 på
denne hverdagsaften gik tæp-
pet. Ikke just det tidspunkt,
man tænker på at tage hele
familien med i teatret.
Der var sat 20 lange rækker

med stole op i Nordfriesland-
halle. Lidt under en fjerdedel
var besat. Men den tomme at-
mosfære i hallen var hurtigt

glemt, for det familieteater, vi
blev præsenteret for her, var
da noget af det bedste, der
længe er set. Hold da op, der
var fart over feltet i Jan Hertz’
iscenesættelse.

Rigtige bryster
Ole Thestrup er igen morsom
på en gennemført morbid fa-
con som ejendomsmægleren
og bedemanden Mooney, der
først sælger spøgelseshuset og
bagefter beredvilligt rykker ud
med kister til døde, der viser
sig alligevel at være levende -
til kvinder, der viser sig at væ-

re mænd, og mænd, der viser
sig at være kvinder. Den første
gang er brysterne Jaffa-ap-
pelsiner. Den anden gang tror
han, det  er appelsiner, da han
tager sit greb om de ægte va-
rer.

Forvirret mor
Sofie Stougaard halser gen-
nem huset som den let forvir-
rede mor, der ind imellem ta-
ger på tøsesjov med bedste-
veninden, der spilles af Jea-
nette Binderup-Schultz. Et
temmelig forstyrret kvindfolk,
der scorer restaurantens pe-

berbøsse, der i skyndingen kan
forveksles med et lem.
Line Bie Rosenstjerne er den

brave datter Kamma og Jens
Frederik Sætter-Lassen den
totalt jordnære bror.

Charmøren Knop
Rasmus Hammerich og Søren
Hauch-Fausbøll skifter mellem
at være de to skumle fake-
franskmænd og kriminalbe-
tjente, der rykker ud, når der
meldes falske mord til politiet.
Og så er der Joachim Knop,

der charmerer sig gennem det
hele med sydlandsk skønsang
og friske og naive replikker på
den gode måde: Her er spansk,
dansk, esperanto og flere an-
dre sprog i én pærevælling. Da
han kommer ud af kuglepen-
nen, tager løjerne for alvor
fat.
Ikke så sært, at han ender

med at få fingrene i moren,
der er ledig på markedet.
Stykkets figurer farer ind og

ud af dørene i »Mooneys møl -
ædte møgmausolæum«, hvor
effekterne er underfundige og
lyssætningen nogle gange fil-
misk. Det er spændende, men
næppe for uhyggeligt til en
generation, der er vant til lidt
af hvert i den digitale verden.
Men familieteater en hver-

dagsaften klokken 18? Det er
ikke optimalt.

Folketeatret.dk: Fakiren fra
Bilbao - af Bjarne Reuter.
Iscenesættelse: Jan Hertz.
Scenografi: Kirsten Brink.
Vist i Nordfrieslandhalle i
Læk, torsdag aften. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Morskab i et mølædt
møgmausolæum

Joachim Knop er uddannet operasanger og synger, så det er en
fryd. Ind imellem er han vild, vittig og vanvittig.

Den russiske pianist Sofja
Gülbadamova.
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Ariana Burstein og Roberto
Legnani.
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