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En mesterlig detektiv i Slesvig
Anmeldelse. Familie-
Teatret overraskede med
morsomme parodier og
kom i tæt kontakt med
det unge publikum, da
det spillede historien om
Mesterdetektiven 
Blomkvist i Slesvig.

SLESVIG. FamileTeatret har i
mange år stået for det næsten lidt
for sikre børneteater. På scenen
er naive kulisser hentet ud fra en
bog af Ole Lund Kirkegaard.
Handlingen har i centrum livlige
børn, der udfordrer voksnes
dårskab. Eller der serveres en
uskyldig omskrivning af kendte
eventyr.

I weekenden kom det trofaste
gæsteteater til Slesvig med en
frisk udgave af Astrid Lindgrens
fortælling om mesterdetektiven
Kalle Blomkvist (Joey Miller) -
den lille Sherlock Holmes-kopi i
en svensk lilleby. Her kommer
Kalle endelig på sporet af en
skurk, der også opfører sig som
en skurk.

Lysproblemer
Den fyldige politibetjent (Hans
Henrik Bærentsen) måtte få mi-
nutter inde i første akt afbryde
forestillingen efter lidt generende
lysproblemer.

Aktørerne kom dog stærkt igen
med spørgsmål til publikum:
Kender I nogen, der sover med

revolveren under hovedpuden?
Og ned fra loftet kom et James

Bond-kostume dumpende, hvor-
efter Joey Miller spillede
humoristisk på alle klicheerne
med blondiner og tju-bang-slags-
mål. Det var her, FamilieTeatret

overskred sine egne, velkendte
grænser.

Spagat og jitterbug
I anden akt blev parodien genta-
get med omvendt fortegn. Histo-
riens blonde pige, Eva (Mille

Berg) blev vupti til en Marilyn
Monroe omgærdet af mænd.

Og hun dansede en forrygende
jitterbug med onkel Ejnar (Tor-
ben Sekov), der senere sprang ud
af skabet som en af de tre tyve,
mesterdetektiven Blomkvist fik

ram på.
Skuespillerne fra FamilieTea-

tret var denne gang i tæt dialog
med publikum. Det var børnene,
der fik pigen Eva til at stå på
hænder, slå kolbøtter og endog gå
i spagat. Og det var børnene, der
råbte så højt på betjenten, at han
kom mesterdetektiven og Eva til
undsætning i det allermest kri-
tiske øjeblik.

- Forbandende møgunger, råbte
onkel Ejnar til publikum, da spil-
let var ude.

- Det kan du selv være, lød det
temmelig indigneret fra en lille
pige i salen.

Fire-årige sønnike sad trylle-
bundet ved siden af anmelderen.
Det må vel være det bedste tegn
på kvalitet.

FamilieTeatret: Mesterdetekti-
ven Blomkvist - af Astrid
Lindgren. Slesvig Teater, lør-
dag eftermiddag. Instruktion:
Vibe Pock-Steen. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Politibetjenten, spillet af 
Hans Henrik Bærentsen, 
måtte afbryde forestillingen i
kort tid i Slesvig på grund af
lysproblemer. Han ses her 
sammen med den ivrige 
detektiv i Astrid Lindgrens 
stykke.
(Foto: FlA)

First Night of 
the Proms i Kiel
KIEL. Pianisten og dirigenten Justus Frantz har sit store
Philharmonie der Nationen med sig, når han den 10. okto-
ber kl. 20 tager en engelsk tråd op og i Ostseehalle i Kiel
præsenterer »First Night of the Proms«.

Det vil sige, at der bliver spillet populær underhold-
ningsmusik i den store hal. Det drejer sig blandt andet om
Rossinis ouverture til »Den tyvagtige skade« og Mozarts
symfoni i C-dur nummer 36. Og det skulle nok ikke undre,
om orkestret også vil tage Edgar Elgar op ligesom forbil-
ledet.

Det store orkester er sammensat af unge, talentfulde
musikere fra mere end 40 lande. Det vil sige, at serbere
spiller ved siden af albanere og syrere ved siden af israele-
re. Blandt andet derfor blev orkesteret valgt af FN til en
koncert i New York i 1998.

Billetterne koster mellem 30 og 59 euro, og for hver
solgt billet går der fem euro til ofrene for de omfattende
oversvømmelser i Tyskland. (FlA)

Foredrag om
Cyberspace
FLENSBORG. - Und-
skyld, men hvor ligger
egentlig Cyberspace?

Sådan lyder spørgs-
målet, når journalist
Leif Jonasson næste
tirsdag kl. 19.30 holder
foredrag på Dansk
Centralbibliotek.

Han tager afsæt i sin
egen bog, »Turen går til
Cyberspace«, udkom-
met på Politikens For-
lag, som handler om
internettet. Han giver
også et bud på nettets
fremtid. Entréen er fire
euro. (FlA)

Den sidste
orgelkoncert
SØNDERBORG. Det
bliver organist Helge
Granum, der i efter-
middag kl. 16 slutter
årets sommerkoncerter
på Sønderborg Slot.

I en halv times tid vil
han spille værker af
blandt andre Swee-
linck og Scheidemann
på det nyrestaurerede
orgel. (FlA)

Helge Granum.

Leif Jonasson.

Foredrag om spedalskhed
HADERSLEV.  Temaet er spedalskhed, når Folke-
universitetet og Museumsforeningen i morgen kl.
19.30 indbyder til et foredrag på Haderslev Muse-
um.

Antropologen Pia Bennike vil fortælle om syg-
dommen, som nu er udryddet på vore breddegrader,
hvor den imidlertid huserede meget i middelalde-
ren. 

Hun tager udgangspunkt i fundene i de såkaldte
Sct. Jørgensgårde, hvor man prøvede at isolere de
spedalske. Det lykkedes for det meste. I slutningen
af Middelalderen var sygdommen næsten udryddet
i Danmark.

(FlA)

Restaureret skulptur indvies
KIEL. I morgen kl. 11 bliver en restaureret skulptur
lavet af den danske billedhugger Edvard Eriksen
genindviet på Südfriedhof i Kiel.

Det er byens Deutsch-Dänische Gesellschaft, der
har taget initiativet til restaureringen. Formanden,
Annie Lander Laszig, stødte i en bog om Eriksen på
en artikel om skulpturen, som hun så opsøgte. Den
forestiller den unge Henning Lass fra Kiel, som dø-
de i en motorcykelulykke i 1925.

Det viste sig, at skulpturen var blevet beskadiget
af bombeangreb og af vind og vejr, og i de seneste
måneder har et firma været i gang med at restaure-
re - godt hjulpet af penge fra en stiftelse og flere
borgere. (FlA)

Justus Frantz.Philhamonie der Nationen tæller unge musikere fra over 40 lande. (Fotos: FlA)

Korsang på kirkepladsen
FLENSBORG. Overskuddet går til et
godt formål, når en lang række kor
fra lokalområdet på lørdag fra kl. 12
til 17 mødes i Mariekirken og på kir-
kepladsen.

Det er Soroptimist Internationel,
der arrangerer korstævnet, og det
koster ikke noget at lytte med og
måske selv opløfte stemmen. Men
Soroptimisterne beder om et frivilligt
bidrag, som sammen med indtægter-

ne fra salg af blandt andet kaffe og
kage vil gå til foreningen Schutzengel
i Flensborg. 

Den tager sig af familiers og enliges
små børn, hvis forældrene ikke selv
kan klare det.

En lang række kor medvirker, og
blandt dem er også to danske. Det er
Torsdagskoret og Gustav Johannsen-
Skolens kor. Også popgrupper og gos-
pel er repræsenteret på kirkepladsen. 

Hvis vejret skulle vise sig fra sin
værste side, bliver programmet flyt-
tet ind i musikskolen.

Samtidig med musikken er der mu-
lighed for at se udstillingen »Frauen
gestalten Frauengestalten« inde i
Mariekirken.

Soroptimisterne har fået støtte til
arrangementet fra KomTel og Flens-
burger Sparkasse. 

(FlA)


