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Anmeldelse. Forlegne
pauser, præcise replikker
og en fortættet iscenesæt-
telse gør Folketeatrets
version af »Blodbadets
Gud« til aldeles sevær-
digt teater.

FLENSBORG. Om det skyldes
publikum eller en forskel i skue-
spillet, er svært at sige:

»Blodbadets Gud« kom søndag
aften til Flensborg som dansk
gæstespil i Folketeatrets version.
I forvejen har Landestheater al-
lerede haft Yasmina Rezas bruta-
le og fantastiske forestilling på
plakaten i et par måneder. Nogle
mener, det er en komedie. Men
forfatteren har ikke selv hæftet
denne genrebetegnelse på styk-
ket. Og påfaldende er det også, at
publikums reaktion på stykket
var meget forskellig i den tyske
opsætning sammenlignet med
den danske. Når den civiliserede

maske falder, er det så tragisk og
alvorligt – eller er det lige til at
grine ad?

Jeg bed mærke i forskellen:
Mens det tyske publikum reage-
rede med stilhed, var det danske
publikum nogle gange ved at
flække af grin over episoderne.
De fire skuespillere på Folke-
tearet gør dog også deres til.

Der er en typisk undertone af
ironi og en uhøjtidelighed, som
især findes i den angel-saksiske
film- og teaterverden. Og i langt
mindre grad i den tyske – eller
den franske for den sags skyld.
Yasmina Reza har baggrund i
den franske. Her er skellene mel-
lem det seriøse og det morsomme
langt skarpere.

Raffineret forestilling
»Blodbadets Gud« er den raffine-
rede forestilling om det moderne
menneske, der helst vil beholde
den civiliserede tone. Over for
dette fromme ønske står realite-
terne: Følelserne, aggressionerne
og instinkterne.Vi vil helst ikke

vide af dem, men vær vis på, at
alle de mænd, der klæder sig så
pænt i jakkesæt og slips og taler
så distingveret, de har også deres
ventil.

Scenografen Birgitte Mellentin
slår tonen an med sin rene zen-
agtige og stilrene dagligstue, der
signalerer overdreven perfektion.
Hvad gemmer der sig bag disse
lagenhvide flader?

To ægtepar mødes. Alain og
Annette (Henrik Prip og Ditte
Gråbøl) kommer for at snakke
sagerne igennem med  Véronique
og Michel (Julie Carlsen og Lars
Mikkelsen). Deres søn har smad-
ret et par fortænder på den an-
den dreng. Nu mødes forældrene
for at tage en fornuftig snak om
årsager, konsekvenser, skyld og
ansvar – på en civiliseret måde
forstås.

Det er det, der ikke bliver sagt,
der er interessant. Forlegne pau-

ser viser, hvor sprængstoffet er.
Yasmina Reza har lagt en sindrig
kabale, der udfordrer teatergæn-
geren. Og efter en halv time kra-
kelerer facaderne.Vore egne børn
er det, vi gerne vil stå for, det vi
gerne vil give videre. Sådan som
vi gerne vil se os selv.

Med præcise replikker og en
tæt iscenesættelse kommer store
moralske spørgsmål og etiske
værdier ind i de heftige diskus-
sioner - på kryds og tværs af al-
liancer, ægteskabsbånd og køns-
forskelle. Annette er træt af sin
aldrig nærværende mand og
hans mobiltelefon.

Fremragende spil
Den temmelig kolde advokat
Alain gør sin ingen illusioner i
stærkt kontrast til den åh-så-
velmenende Véronique, der har
de rigtige meninger om verdens
ulykkelige situation (miljø, Den
tredje Verden og så videre): Civi-
liserede omgangsformer er for
ham tom snak. Og Michel der er
udglattende og underkuede æg-

temand, der af og til viser sig at
være mand nok for et par kon-
tante sandheder.

Denne forestilling står og fal-
der mere end så mange andre på
skuespillerne. De er på scenen
hele tiden, intonation og ansigts-
udtryk er alt i forestillingen.
Kort sagt: De små finter har stor
betydning.

Men Folketeatrets opsætning
er særdeles velspillet og balance-
rer med de flotte nuancer mellem
mennesker, der det ene øjeblik
sårer, og det næste er sårede.
Hvem er ofre, hvem er bødler?
Mens de prøver at få deres børn
ind i den rollefordeling, forplum-
rer de selv vandene. En suveræn
forestilling.

Folketeatret.dk i Flensborg
teater søndag aften: Blodba-
dets Gud – af Yasmina Reza.
Instruktion: Ulla Gottlieb. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Facaderne krakelerer
Det begynder så pænt med antydninger af konflikter... ... og efter en halv time er fanden løs. (Fotos: Thomas Petri)

ALTSHAUSEN. Svenske-
ren Dan Theander har på
Bech Verlag udsendt digt-
samlingen »Gedanken
rund um einen Apfel - Tan-
ker omkring et æble« med
hvert digt trykt på tysk og
på dansk. Digtene handler
om det alment menneskeli-
ge, længsler, kærlighed og
samhørighed. Dan Thean-
der er født 1945 i Sverige,
er uddannet psykoterapeut
og cand. scient. pol. med
mangeårig erfaring som
personalechef og virksom-
hedskonsulent i Europa,
herunder 16 år i Danmark.
Hans forfatterskab be-
gyndte i 1986.

Dan Theanders digte er
små dagligdags episoder
og bygger ofte på personli-
ge oplevelser.

Digtsamlingen er på 92
sider og koster 14 euro
(ISBN 978-3939 603040).
Bech Verlag drives i øvrigt
af danskeren Lone Bech,
der er bosiddende i Alts-
hausen i Baden-Württem-
berg. Også Lone Bech har
en fortid i en topstilling in-
den for det private er-
hvervsliv, men har skiftet
løbebane og lever i dag
som behandler og leder af
det lille forlag.

Hans Christian Davidsen

Tanker om
et æble

TØNNING. 16 børn mel-
lem 8 og 16 år viser for ti-
den deres kunstværker på
Hotel Miramar i Tønning.
Kunstværkerne er opstået i
forbindelse med projektet
»Kunst und Kultur für
Kids«, der for tredje gang
har fundet sted i en gam-
mel staldbygning i Gar-
ding under ledelse af
kunstner og kunstpædagog
Regina Janzen.

»Skikkelser« er over-
skriften på udstillingen,
der byder på både tegnin-
ger, malerier og skulpturer.
Udstillingen i Hotel Mira-

mar varer til den 11. janu-
ar 2009 og er åbent dagligt
mellem klokken 8 og 23.

Der er stor forskel på de
unges baggrund og kunst-
neriske talent, og det er
netop en del af meningen
med projektet, fortæller
kunsthistorikeren Katrin
Schäfer, der står for pr-ar-
bejdet.

- På den måde kan de
unge inspirere hinanden og
ikke blot deltage som indi-
vidualister, men også som
en del af et større gruppe-
arbejde, siger hun. (FlA)

Børnekunst i Tønning

»Efter Gaudi« er titlen på dette billede, der kan ses på ud-
stillingen på Hotel Miramar i Tønning. (Foto: FlA)

FLENSBORG. Ansgarkirken i
Flensborg danner den 12. de-
cember rammen om en jule-
koncert med unge rockbands.
På plakaten er Desert Plant
fra Flensborg, Nautical Dawn
fra Århus, Sleeping Bear fra
København og Flat T fra
Flensborg.

Koncerten begynder klok-
ken 19.30, og der er gratis ad-
gang. (FlA)

Lucia-koncert 
i Bydelstorp
BYDELSTORP. Den anden
søndag i advent indbyder
»Kunst in der Carlshütte« til
den traditionelle lucia-kon-
cert i ACO-remise i Büdels-
dorf ved Rendsborg.

Klokken 15 og 19 optræder
et svensk lucia-kor under le-
delse af Anne Irene Joelsson-
Schadewald. Medvirkende so-
list er tenor Anders Nilsson,
der er uddannet på musikkon-
servatoriet i Wien, og som tid-
ligere har været tilknyttet
Staatsoper i Hamborg.

Billetter koster tieuro og in-
kluderer glögg eller varm ka-
kao. (FlA)

Rock i
Ansgarkirken

Musik. Der bliver musik for enhver smag,
når DR’s koncerthus om to måneder åb-
ner. Dagen bliver markeret på de fleste af
DR’s flader.

KØBENHAVN. DR rydder stort set hele sendefladen
på både radio og tv, når DR’s nye - og budgetspræn-
gende - Koncerthus om to måneder, den 17. januar, åb-
ner dørene med en række koncerter.

Dagens program ligger nu klar, og det omfatter syv
koncerter fra klokken 17.30 til klokken 22 fordelt på
Koncerthusets fire studier. Koncerterne vil alle blive
transmitteret enten via DR1, radiokanalerne P2, P3 og
P4 eller dr.dk.

Og der bliver noget for enhver smag, lover DR. Ope-
rasangeren Bo Skovhus, jazztrompetisten Gerard Pre-
censer, klarinettisten Martin Fröst, Lars H.U.G. samt
bandet Duné er blandt de mange, som publikum, ra-
diolyttere og tv-seere kan møde på dagen.

Publikum til koncerterne vil være en blanding af in-
viterede, quizvindere, og så vil der være billetter til
salg til to af koncerterne.

Koncerthuset er tegnet af den franske arkitekt Jean
Nouvel, og det hylder DR ved at sammensætte dagens
program med fransk inspiration, lyder det fra DR.

Koncerthuset er en del af DR’s nye bygninger i Øre-
stad i København. Beslutningen om at flytte DR til
Ørestad blev besluttet af DR’s bestyrelse tilbage i maj
1999. Budgettet lød dengang på tre milliarder kroner.
Siden er det - ikke mindst på grund af det dyre kon-
certhus - eksploderet til 4,7 milliarder kroner. Det før-
te i sommer til, at flere af DR’s bestyrelsesmedlemmer
- herunder formand Mogens Munk-Rasmussen - måtte
forlade bestyrelsen.

Hele åbningsdagens program kan ses på
www.dr.dk/koncerthuset. /ritzau/

Koncerthus åbner 
med fuld musik


