
Anmeldelse. For grim
til at blive elsket. For
dum til at kurtisere.
Den fandens kærlig-
hed - eller rettere:
Manglen på den. Cy-
rano de Bergerac fol-
der sig ud i en per-
fekt kulisse på Got-
torp Slot.

SLESVIG. Noget må godt være
stort, hvis en mand vil have
succes ved kvinder. Men næ-
sen er en af undtagelserne.
Cyrano de Bergerac har en
tud, der i den grad er i vejen.
Roxanne falder bare ikke for
en mand, der er grim som ar-
vesynden. Hvilken kvinde gør i
øvrigt det, medmindre man-
den har social kapital eller
økonomisk charme?
Nej, så har den smukke

Christian de Neuvillette det
noget lettere - hvis bare han
kunne finde ud af at bruge
snakketøjet og sige det, Ro-
xanne gerne vil høre. Men der
kommer de forkerte ord ud af
munden, og Christian kan ba-
re ikke kurtisere.
Mange kender heldigvis Ed-

mond Rostands menneskelige
drama om kærlighedens væ-
sen. Og skulle man ikke gøre
det, jamen så se fluks at købe
billet til dette års festspil på
Gottorp Slot. Også selv om
den første halve til hele time
er noget stiv at komme igen-
nem.
Cyrano de Bergerac har alt

fra folkekomedie til de store
følelser. Det er en heltekome-
die med morsomme islæt med
en hovedperson, der flæber og
raser, er fortvivlet, fanden -
ivoldsk, melankolsk og har
den store tud fyldt med livets
smerte, så den snart er ved at
sprænges.

Vulkanagtigt spil
Gæsteskuespilleren Merten
Schroedter er en fantastisk
vulkan i rollen midt i den bro-
stensbelagte slotsgård, hvor

heste, bulder og brag, drabeli-
ge fægtekampe, masseoptrin
og flotte kostumer varmer
godt på en kold sommeraften,
hvor de fleste ganske fornuf-
tigt har taget tæpper og pu-
der med på stolerækkerne.

Flot forestilling
Det samlede show er impone-
rende med nonner og bønder i
en meget effektfuld iscene-
sættelse af Wolfram Apprich.
Forestillingen er flot, og hvis
man endelig skal betegne den
som sentimental, må det være
for den positive måde, der er
med til at give festspil den
lethed, det også skal have. Og
massescenerne skaber liv ud i
hvert hjørne af slotsgården.
Katrin Schlomm er bly, blid og
sød som Roxanne, der i perio-
der tilbedes i bedste Sting-stil.
Christian de Neuvillette

spilles af Atef Vogel, der kom-
mer fra Hannover. På en mor-
som scene på en stige med
udsigt til Roxane i Gottorps
slotsvinduer griber den ædle
musketer Cyrano og Christian
til deres fælles trick. Cyrano
kan tale sig ind i kvindens
hjerte. Christian ser godt ud.
Og sådan kringler de to mænd
den. Cyrano lægger stemme
til Christian, som var han
Christians stemme:
»Hun elsker mine ord og

hans udseende. Og når hun
kysser ham, kysser hun mine
ord«, får Merten Schrodter det
ud på en lidende, resignerende
måde. Cyrano er dybt ulykke-
lig. Hver nat sniger han sig
igennem de fjendtlige belej-
ringstopper med soldater - i
virkningsfulde scenebilleder -
og afleverer et brev til Roxan-
ne i Christians navn.

Sandheden i
dødsstunden
Roxanne fortæller, at hun el-
sker Christians sjæl og elsker i
virkeligheden Cyrano uden at
vide det. Christian falder i kri-
gen med dumpe skud i slot-
tets indgangsportal. Eller lade
sig falde?
Vi aner fra skuddene i det

fjerne, at han nok havde fun-
det ud af sandheden. Den
sandhed, der først kommer for
dagen, da Cyrano i sin døds-
stund med Roxanne erkender,
at det var ham, der skrev bre-
vene. Hemmeligholdt kærlig-

hed. Findes der noget mere
fascinerende?
Der er masser af lidenskab

med Cyrano de Bergerac, der
har gået som musical i Dan-
mark med Sebastians musik
og kendes fra film med Gérard

Depardieu i hovedrollen - den
store næse apropos. Det sidste
skal man måske lade være
med at tænke alt for meget
på, når man ser i Gottorps
slotsgård - og bare lade Mer-
ten Schroedter få lov til at

folde sig selv ud i rollen - for
han er faktisk et fund. Og ku-
lisserne fås næppe bedre.

Festspil på Gottorp Slot:
Cyrano de Bergerac - af Ed-
mond Rostand (tysk version

af Ludwig Fulda). Vises til
og med den 10. juli. Pro-
duktion: Schleswig-Holstei-
nisches Landestheater.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Cyrano (Merten Schroedter, stående forrest til venstre) elsker Roxanne (Katrin Schlomm, forrest), men hun forelsker sig i den unge
Christian (Atef Vogel, liggende).

Festspillene på Gottorp Slot byder på heste, bulder og brag,
drabelige fægtekampe, masseoptrin, flotte kostumer og en
fremragende kulisse.

Cyrano er en enspænder. Han er grim, har en stor næse og går i
stå over for kvinder.

Hemmelig-
holdt
kærlighed

Festivalkriminalitet. 38
har anmeldt tyveri på
Roskilde Festival. Sidste år
på samme tid var 112 per-
soner blevet bestjålet.

KØBENHAVN. Årets Roskilde Festival
har indtil videre færre langfingrede
gæster end sidste år. Det viser antal-
let af anmeldte tyverier til Midt- og
Vestsjællands Politi.

Siden festivalen åbnede op for
campingområderne i weekenden, har
politiet modtaget 38 anmeldelser om
tyveri. På samme tidspunkt sidste år
var antallet af anmeldelser oppe på
112.
Mandag morgen var budskabet fra

Midt- og Vestsjællands Politi dog det
stik modsatte. Her meldte man om
flere tyverier, men det viste sig, at
der var blevet byttet om på tallene
for 2010 og 2011.
Hvad enten antallet af anmeldelser

er højt eller lavt, så er det ofte svært
for politiet at få fat i festivalens ty-

veknægte. Men indtil videre er det
lykkedes for ordensmagten at anhol-
de flere personer på festivalen, som
efterfølgende er blevet sigtet for ty-
veri.

Det drejer sig blandt andet om en
22-årig mand fra Serbien, som ved
anholdelsen var i besiddelse af en
mobiltelefon, der i løbet af søndag
blev stjålet fra en festivaldeltagers
taske.
Manden blev anholdt søndag af-

ten, og det samme skete for to 17-
årige drenge fra Algeriet. Ifølge poli-
tiet havde de to unge forskellige ty-
vekoster på sig. De blev løsladt efter
at være blevet afhørt og sigtet.
Trods faldet i antallet af tyverier

advarer politiet alligevel festivalgæ-
sterne og opfordrer folk til at passe

ekstra godt på deres ejendele og ikke
lade værdigenstande ligge uden op-
syn i teltet.
- Hvis man selv sover i teltet, så

sørg for, at punge, Iphones, iPods og
bærbare pc’er ligger gemt godt af
vejen og på en måde, så de er van-
skelige at få fat i, siger politiets tals-
mand Carsten Andersen. /ritzau/

Mere fra Roskilde Festival 
på næste side

Færre tyverier på Roskilde Festival i år


