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Anmeldelse. Folketeatret.dk
kom til Husum med en næ-
sten 50 år gammel farce.
Ganske morsomt, men så
heller ikke mere.

HUSUM. Lars Knutzon som instruk-
tør og en masse døre i scenografien -
så ved man, hvad der er i vente. Nog-
le af figurerne skal gemmes af vejen
og andre gå i skjul, fordi der er no-
get, der ikke tåler dagens lys.

I den klassiske franske farce »Boe-
ing Boeing« er Bernhard en ung leve-
mand, der har tre kærester på samme
tid. Alle sammen er stewardesser på
hvert sit luftfartselskab, og når den
ene lander, er den anden allerede på
vej væk, og den tredje kommer først i
overmorgen. Man skal blot have or-
den i kalenderen, og en husholder-
ske, der spiller med på ideen og hol-
der styr på venindernes livretter, så
skulle den være hjemme.

Lørdag aften var Folketeatret.dk
på gæstespil i et tyndt besat Hu-

sumhus.
På teatrets rolleliste er Morten

Hauch-Fausbøll som Bernhard, Joy-
Maria Frederiksen som den blonde,
effektive amerikaner fra PanAm,
Gunvor Reynberg som den sensuelle
franske stewardesse fra Air France
og Mette Marckmann som den kon-
tante tyskerpige fra Lufthansa.

Henrik Kofoed spiller den kiksede
provinsbo, der går i det forkerte tøj,
og som hellere end gerne vil overtage
en af Bernhards piger.

Eskesens pokerfjæs
Ganske suveræn i forestillingen står
Bente Eskesen som den desillusione-
rede og små-sarkastiske hushjælp,
der sjosker af sted og fyrer sine re-
plikker af med et stenansigt.

Bernards løgnehistorier holder ik-
ke længere, da luftfartselskaberne
sætter Boeing 707 i luften. Flytiderne
skifter, og der indtræder lige nøjagtig
det kaos i svingdørshjemmet, som vi
bare sidder og venter på.

Farcen er næsten 50 år gammel, så
uanset hvad de medvirkende mobili-
serer af talent og kunnen, så er og
bliver »Boeing Boeing« gennemsnit-
ligt underholdningsteater med en
forudsigelig klimaks og en slutning,
som stykkets forfatter, Marc Camo-

letti, var nødt til at finde på for at få
enderne til at hænge sammen.

»Boeing Boeing« røg i 1991 i Gui-
ness Rekordbog som det mest spille-
de franske teaterstykke nogensinde
og er også blevet filmatiseret med
Tony Curtis og Jerry Lewis i hoved-
rollerne.

Ganske morsomt, men så heller ik-
ke mere. Men hvem havde også for-
ventet det?

Hvad man måske nok kunne for-
vente, er lidt flere mennesker i teat-
ret sådan en aften. I Husum forklarer
nogle det med, at de helst ikke vil
have forestillinger i weekenderne -
dér, hvor teatre andre steder melder
om stor interesse. Og jo - godt nok er
efterårsferien begyndt, så nogle er
rejst væk. Men omvendt er der også
andre, der netop har god tid.

Husum har et problem med de rin-
ge besøgstal.

Husumhus, lørdag aften: Boeing
Boeing - af Marc Camoletti. In-
struktion: Lars Knutzon. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Tre damer på én gang

Morten Hauch-Fausbøll som den dameglade ungkarl, der helst vil have tre på én gang. Det skal den ene tredjedel, den
blonde amerikanske stewardesse (Joy-Maria Frederiksen) helst ikke vide noget om. (Foto: Brita Fogsgaard)

Politikere som
museumsdirektører
I SIDSTE UGE diskuterede politikerne i landdagen
i Kiel de udstillinger, der vises under museumsfor-
bundet i Slesvig-Holsten - det vil sige museerne på
Gottorp Slot,Volkskunde Museum i Slesvig, Hai-
thabu Museum og Kloster Cismar i Holsten. SSWs
Anke Spoorendonk sagde under landdagsdebatten,
at det er »lidt betænkeligt, at de såkaldte højde-
punkter især blandt kunstudstillingerne knap nok
har tilknytning til delstaten«. Hun hævdede, at ud-
stillingerne i Slesvig oftest er med sydtyske kunst-
nere, mens kunstnere fra regionen eller fra Dan-
mark kan ses i det »lidt mere provinsielle Kloster
Cismar«. Samtidig efterlyste hun et større dansk og
nordisk element i udstillingerne på Gottorp Slot.

ET GANSKE SYMPATISK SYNSPUNKT. Men si-
den hvornår er det blevet politikernes opgave at
blande sig i udstillingspolitikken på kunstmuseer-
ne? Det svarer til, at folketingspolitikerne i Dan-
mark skal til at debattere, hvad der skal udstilles
på Statens Museum for Kunst eller Nationalmuse-
et. Denne sammenblanding af politik og kultur er
uklædelig.

Anke Spoorendonk brugte i landdagsdebatten or-
det »bør« om, hvad museerne skal eller ikke skal.
Der ligger altså her en forventning fra de bevilgen-
de politikere til, hvad modtagerne (her i kulturlivet)
»bør«. Hvis jeg har forstået Anke Spoorendonk rig-
tigt, er det bestemt ikke en tankegang, hun hylder i
andre sammenhænge.

Når delstaten ansætter en museumsdirektør, skal
der naturligvis foreligge en stillingsbeskrivelse og
et vist mål af krav og forventninger. Men disse mål
må og skal formuleres så bredt, at museumsdirek-
tøren med sin ekspertise og sin faglige baggrund
har et stort råderum. Kulturlivet har brug for store
råderum.

NÅR DET ER SAGT, kan det hurtigt slås fast, at
det for Gottorp Slots vedkommende giver god me-
ning at udstille dansk og nordisk kunst, da Slesvig-
Holstens kulturhistoriske forbindelser til Norden er
meget tætte. Men man kan også argumentere med
rimelighed for, at der skal vises vægtig tysk kunst
på kunstmuseerne under Stiftung Schleswig-Hol-
steinische Landesmuseen Schloss Gottorf, som det
så fyndigt hedder. For her har et dansk publikum jo
netop mulighed for at stifte bekendtskab med den
tyske kunstverden. Slesvig ligger tættere på store
dele af den danske provins, end København gør, og
bortset fra Georg Baselitz, Gerhard Richter og nog-
le få andre, ja så er det danske kendskab til det ty-
ske kunstliv forsvindende lille.

VED AT VISE STORE tyske kunstnere har Gottorp
Slot også en enestående mulighed for at tiltrække
et tysk publikum, der ellers kun ville være kommet
til Hamborg - et tysk publikum med bopæl syd for
Elben og et publikum som ellers næppe ville have
forvildet sig op i det lidt afsides Slesvig-Holsten.
Dette er ikke blot en gevinst for byen Slesvig, men
også for hele området.

Nu er det jo heller ikke sådan, at delstatens mu-
seer blot pakker den kunst, der har regionale tråde,
væk på Kloster Cismar. Gottorp Slot har blandt an-
det lagt hovedvægt på den tyske ekspressionisme,
der med Emil Nolde, Erich Heckel og Ernst-Lud-
wig Kirchner havde meget tætte forbindelser til
Slesvig-Holsten.

Med respekt for alle de store kunstnere, som Sles-
vig-Holsten har fostret, så er faren for at vægte det
regionale for hårdt også, at delstatsmuseerne ryger
ind i en lidt for provinsiel hørm. Samtidig skal man
huske på, at Museumsberg i Flensborg har været
meget dygtig til at vise kunst, der fremhæver
kunstnere fra landsdelen Slesvig.

VI KAN NATURLIGVIS kun bifalde, at der vises
mere dansk og nordisk kunst på kunstmuseerne på
Gottorp Slot. Men man skal også have i mente, at
der i forvejen vises fremragende udstillinger med
den slags på Sønderjyllands Kunstmuseum i Tøn-
der, Brundlund Slot i Aabenraa og Trapholt i Kol-
ding. Et tættere samarbejde mellem museerne på
den dansk og den tyske side af grænsen og gensidig
reklame vil for eksempel kunne hjælpe tyske mu-
seumsgæster videre til en udstilling nord for græn-
sen.

I øvrigt taler de pæne besøgstal på Gottorp Slot
for sig selv. Museerne er i langt højere grad kommet
på tysklandskortet, end det var tidligere. Det kan
man se ved at bladre gæstebøgerne igennem.

DA MINISTERPRÆSIDENT Peter-Harry Carsten-
sen lagde kulturen direkte ind under sig selv, blev
kulturen i langt højere grad gjort til et politisk in-
strument. Men den spiller hans medpolitikere åben-
bart velvilligt med på. Måske bliver ministerpræsi-
denten eller en anden politiker en dag direktør for
et kunstmuseum - hvem ved?

Kulturkommentar af 
Hans Christian Davidsen

SØNDERBORG. Sønderjyllands
Symfoniorkester har fået nyt med-
lem.

Den 33-årige basunist Philip
Brown er netop startet i sin et-årige
prøvetid i orkestret.

Philip Brown er oprindeligt fra
Kentucky, men har boet mange ste-
der i USA. Han har blandt andet bo-
et i Seattle i otte år, hvor han har
spillet i Tacoma Symphony og i
Northwest Sinfonietta. Han har des-
uden spillet i Seattle Symphony Or-
chestra og ved operaen i byen.

Siden har Philip Brown undervist i
basun på Georgia State University i
et år, inden han kom til Sønderborg.

Han er oprindeligt uddannet ved
Oberlin Conservatory of Music ved
Raymond Premru. Philip Brown har
dertil en magistergrad fra University
of Minnesota og en doktorgrad i
trombone performance fra Washing-
ton State University, hvor han stude-
rede hos Don Immel, Sønderjyllands
Symfoniorkesters nuværende soloba-
sunist. Her skrev Philip Brown om
messingmusikken under den ameri-

kanske revolution – han er i det hele
taget meget historieinteresseret, så
emnet lå lige for. Philip Brown har
allerede ledt efter en bog om dansk
historie skrevet på engelsk.

- Jeg har altid hørt meget godt om
Danmark og om Skandinavien i det
hele taget. Desuden synes jeg, det er
fantastisk, blandt andet at skulle
spille Brahms i Nordtyskland – at
man kan komme til at spille de ste-
der, hvor musikken blev skabt, så at
sige. Det sker sjældent i USA, siger
Philip Brown.

Philip Brown har desuden været
særdeles aktiv som studiemusiker og
har leveret basuntoner til mere end
70 film og tv-serier.

Philip Brown er gift og har to børn
på fem og et år. (FlA)

Ny basunist i Sønderjyllands Symfoniorkester

Philip Brown er begyndt på 
sin et-årige prøvetid.

(Foto: Morten Leth Jacobsen)


