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Anmeldelse. Folke-
teatret.dk har mo-
derniseret »Den
adelsgale borger« så
groft, at det ikke fø-
rer nogen steder hen.
Der blev sat bundre-
kord i Flensborg Tea-
ter.

FLENSBORG. »Den adels-
gale borger« er af Molière.
Men det er næsten umuligt
at se i den version, som fol-
keteatret.dk rejser rundt
med for tiden. Der er ble-
vet gjort hærværk på fore-
stillingen, så den flere ste-
der er nærmest ukendelig.

Mandag aften var det
Flensborg, der skulle ud-
sættes for noget, der for
det meste lignede en skole-
komedie.

»Vi har tilladt os at
trække satiren op mod i
dag med kærlig respekt for
originalens udgangs-
punkt«, skriver teatret i
programmet. Argumentet
er, at en stor del af Moliè-
res satire har mistet sin
aktualitet.

Det er så i orden. Proble-
met er bare, at der er læs-
set en masse gøgl oveni, så
historien ikke kommer vi-
dere. Man er desorienteret
i det meste af første akt.

Distræt bamsefar
Instruktøren Ebbe Knud-
sen har både bearbejdet og
iscenesat komedien om den
enfoldige købmand Jour-
dain, der kun har ét i hove-
det: At blive ophøjet til
adelsstanden - koste, hvad
det koste vil. Det er ham
håbløst uvedkommende, at
han af diverse lurendrejere
bliver snydt, så vandet dri-
ver.

Lars Knutzon forsøger at
gøre det ud som Jourdain,
men opfører sig mest som
en distræt bamsefar, der
ikke har smidt sutskoene.

I Ebbe Knudsens iscene-
sættelser er Jourdain sat
ind i en forvirrende cirkus-
forestilling med orkester,
klovnekostumer og bande-
ord, der fuldstændig for-
fladiger Moliéres geniale
sprog. Han er en træt
klovn, der fodrer sin selv-
døde guldfisk.

Et par rager op
Der er dog øjeblikke, hvor
forestillingen er endog
ganske morsom, og det
skyldes ikke mindst de en-

kelte skuespillere. I sin hi-
gen efter at blive en rigtig
adelsmand forsøger Jour-
dain at få et forhold i
stand til en neurotisk grev-
inde, der spilles aldeles
fremragende af Susan A.
Olsen. Som hun dog kan
læspe og føre hænderne på
ægte aristokratisk vis. Og
David Rosing boltrer sig
med masser af tempera-
ment i de to roller som Co-
veille og skuespilleren, der
skal give Jourdain under-
visning i at gebærde sig

rigtigt.
Og så kan man  klukker

over en Karl Lagerfeld-ty-
pe, der talte fynsk.

Efter pausen finder man
for en tid en smule mening
i, at man en mandag aften
har begivet sig i teatret -
men meningen forsvinder
lige så langsomt igen og
ebber ud i en mærkværdig
loge-seance, der heller ikke
har særlig meget med ori-
ginalen at gøre. For søren,
hvor var det dog anstren-
gende!

»Den adelsgale borger«
er det ringeste danske gæ-
stespil, der er set i Sydsles-
vig i denne sæson.

Folketeatret.dk: Den
adelsgale borger - in-
struktion: Ebbe Knud-
sen. Flensborg Teater
mandag aften, arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Moliére molestreret

For langt ude: Modeskaberen, spillet af Kristian Holm Joensen, sætter tøjet på den adels-
gale borger, Monsieur Jourdain, spillet af Lars Knutzon. (Foto: Christina Hauschildt)

AABENRAA. Kulturlivet bobler i Sønderjylland.
Kong Frederiks-Fonden til musikkens fremme i
Sønderjylland har modtaget 34 ansøgninger, der af-
spejler det kulturliv, der rører sig i hele Sønderjyl-
land inden for mange forskellige genre og aktivite-
ter.

Blandt de mange projekter har Fonden udvalgt i
alt otte, som tilsammen modtager 47.000 kr. i til-
skud. Det drejer sig om følgende: Sønderjyllands
Symfoniorkester 17.000 kroner, Padborg Sangkor
3000 kroner, Kong Frederik IX’s Klokkespil 5000
kroner, Aabenraa Lirekasselaug 5000 kroner, Mu-
sik- og Sangefterskolen i Uge 5000 kroner, Mathias
Klahn fra Rødekro 2000 kroner, Bette Big Band fra
Toftlund 5000 kroner og Kulturregion Vadehavet
5000 kr.
Kong Frederiks-Fonden uddeler hvert år penge til
formål, som styrker musiklivet i Sønderjylland. Ud-
delingen sker i forbindelse med Kong Frederiks fød-
selsdag, den 11. marts. (FlA)

Forårsudstilling på Bov Bibliotek
BOV Bibliotek kan for femte år i træk indbyde til
fernisering af Forårsudstillingen. Det sker fredag
den 28. marts kloken 14, hvor 21 amatørkunstnere
fra Aabenraa Kommune viser deres arbejder frem
på en ucensureret udstilling i bibliotekets sal.

Udstillingen spænder over malerier, skulptur, col-
lage, tegning og foto. Interessen har været stor, 37
tilmeldinger, hvilket har betydet, at mange ansøgere
har fået afslag, idet der kun er plads til 21 udstillere
i salen.

Der er gratis adgang til udstillingen og den kan
ses frem til 16. april i bibliotekets åbningstid. (FlA)

Akvatinta i Kunst & Co.
FLENSBORG. Foreningen Kunst & Co. kan den 14.
marts præsentere en ny spændende kunstner. Den
42-årige udstiller i Klostergang ved Südermarkt.
Birgit Brab er uddannet på kunsthøjskolen Muthe-
sius i Kiel under professorerne Fritz Bauer og Ekke-
hard Thieme.

Hun benytter sig af et reduceret billedsprog og
med neutrale rum i sine billedflader fremhæver hun
det væsentlige. Teknikken er akvatinta, en form for
radering, hvor kunstneren ved at strø pulver på æts-
grunden opnår en blød og kornet virkning. Billed-
bladerne har en stor farvedybde og en atmosfære,
der stiller spørgsmålene: Hvad er bestandigt, og
hvad er under forandring?

Der er fernisering den 14. marts klokken 19.30.
Udstillingen kan ses til og med den 12. april. Åb-
ningstiderne er torsdage klokken 17-19.30 og lørda-
ge klokken 11-13. (FlA)

Musik fra Ruhr-distriktet
FLENSBORG. Gladbeck og Gelsenkirchen kan sag-
tens være de smukkeste byer på jord. Det afhænger
blot af øjnene, der ser dem.

Duoen Snage & Pillath er Ruhr-patrioter, så det
forslår. Deres tekster er en hyldest til det store gam-
le industri- og kulområde. Den 16. maj tager de tu-
ren fra Ruhr-distriktet til Flensborg, hvor de giver
koncert i Roxy i Rude. Billetsalget er begyndt på
www.kartenhaus.de, Musikpalast Neptunhof og
Flensborg turistbureau. Koncerten begynder klok-
ken 21. (FlA)

Superstars i Roxy
FLENSBORG. Johanna og Menderes - to af stjer-
nerne fra »Deutschland sucht den Superstar« kom-
mer til Flensborg den 22. marts.

Klokken 20.15 vises DSDS-Mottoshow på et stort
lærred i Roxy i Rude, og efter showet går det løs
med livemusik og dj. Billetsalget er begyndt på
www.kartenhaus.de, Musikpalast Neptunhof og
Flensborg turistbureau. (FlA)

Penge til musik-projekter

»Gestade« af Birgit Brab.

Soul og reggae
FLENSBORG. Doktor Woogle & The Radio er lig med
soul , reaggae og rocksteady. Bandet kommer fra Baden-
Württemberg og er i marts på turne i Nordtyskland. Den
22. marts giver Doktor Woogle & The Radio i Volksbad,
hvor dørene slås op klokken 21. Efter koncerterten er der
party med Smalltown Soundstation fra Flensborg.

Empty Trash i Volksbad
FLENSBORG. Berlin-bandet Empty Trash serverer in-
dierock i Volksbad den 28. september. Dørene åbnes klok-
ken 19, og opvarmningsbandet er  flensborgerne The
Scrubs , der i weekenden deltog i New Stars Band-Con-
test. Der er billetforsalg på www.kartenhaus.de og
www.ticketonline.de. (Foto: FlA)


