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Anmeldelse. Sjældent har man
været med på en så fantastisk
rejse hjem fra Troja som i Folke-
teatrets flotte og fantasifulde 
forestilling.

FLENSBORG. Endelig et stykke teater,
hvor scenografien også fortæller helt af-
gørende sider af historien. Det manglede
da også bare. Især når teatret spilles for et
publikum fra otte år og opefter. Disse -
fremtidens teatergængere - er vant til
klik, links, visuelle effekter og en syndflod
af billeder.

Søndag eftermiddag gæstede Folke-
teatret.dk Duborg-Skolen i Flensborg
med en ganske fremragende opsætning
om sagnhelten Odysseus’ fantastiske færd
hjem fra Troja til sin forsømte hustru i It-
haka. Og her var scenografisk kunst, som
fik salen til at lyde af .... ro, denne dejlige
ro, når publikum - store som små - er helt
med på skuespillernes ide. Den allerstør-
ste kompliment, skuespillere vel kan få,
når de spiller for børn. Selv mor og far
blev suget ind i den spændende familie-
fortælling, der på blot et par timer kunne
dét, som mangt en lærer i oldtidskund-
skab aldrig magtede: At gøre stoffet ved-
kommende og få det til at blive hængende.
Da »Odysseus’ eventyrlige rejse« var slut,
var de fleste vel næsten klar til at gå til
eksamen i denne klassiker - selv om der
hist og pist var klippet en hæl og hugget
en tå.

Kulisserne bød på dramatiske oplevel-
ser, overraskelser og pointer med bagpro-
jektion og lysshows. Bølgerne brusede,
fantastiske landskaber stod i panorama,
ilden knitrede, og kyklopens ene øje i
kæmpeformat, der stirrede truende ud i
salen.

Uimodståelig Hermes
Læg så dertil otte -ja, blot otte ! - særde-
les velspillende og solidt instruerede sku-
espillere, der jonglerer med hele Odyseens
persongalleri ved hurtige rolleskift. Bo
Skødebjerg har bearbejdet Homers tekst
godt og især grundigt og spiller selv
Odysseus. Den græske mytologi er smæk-
fyldt med vold og mord, der overgår selv

de værste af nutidens splatterfilm. Det
var helt i orden for en kriger at massakre-
re en storby med kvinder og børn - ja,
nærmest blot et tegn på heltedåd. Men når
børn ikke har forudsætningerne for at
forstå dette barbari i fortidens kontekst,
hvad skal de så med det?

I denne forestilling er Odysseus ikke en
helt, da han kommer hjem og fortæller om
sine nedslagtninger, nej han får tværtimod

samvittighedskvaler, og det sker på en
meget stille, sørgmodig facon.

Der er både alvor, komik og ironi i Fol-
keteatrets version. Helt formidabel er Su-
sanne Bonde som det bevingede sendebud
Hermes - feminin i sagens natur, men med
en uimodståelig gestik og intonation, der
fik et akut og fortjent bifald. Og rå og flot
udstyret er troldkvinden Kirke (spillet af
Ann Hjort) med hvide selvlysende snore

på den sorte baggrund og brystholdere
udformet som bomber med pigge. Og da
først besætningen bliver tryllet om til gri-
se med tryner og ører, ja så er det svært
ikke at klukle.

Fuldkommen kulisse
Odysseus og hans besætning ligner
rockmusikerne fra Leningrad Cowboys
med deres punkede hanekamsfrisurer og
nittede uniformer: Johannes Lassen, Mi-
chael Hasselflug, Per Linderoth og Ras-
mus Haxen.

Master, tovværk og sejl skaber den fuld-
komne kulisse om den farlige sejlads på
det oprørte hav, uden at det på noget tids-
punkt bliver alt for melodramatisk. I det
hele taget er iscensættelsen præget af en
fantasi, der gang på gang overrumpler.
Kvinderollerne krydres med overdådige
kostumer. Mest iøjnefaldende er det i Pe-
nelopes skikkelse - oven i købet stolt og
sikkert spillet af Christine Albrechtslund.

Det er simpelthen teater med skuespil-
lere, der boltrer sig i deres roller. Sjældent
har man været med på en så fantastisk vej
hjem fra Troja.

Folketeatret.dk: Odysseus’ eventyrlige
rejse. Scenografi: Marie i Dali. Instruk-
tion: Ina-Miriam Rosenbaum.Vist på
Duborg-Skolen i Flensborg søndag. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Odysseus med punkfrisure

Bo Skødebjerg har hovedrollen som Odysseus. Det er også ham der har stået for den for-
nemme bearbejdelse af klassikeren.

Susanne Bonde spiller en vidunderlig Hermes. (Fotos: Thomas Petri) Odysseus er vendt hjem, og bejlerne til Penelope bliver sat på enprøve.

Ringe logistik
FLENSBORG. »Odysseus’ eventyrli-
ge rejse« skulle efter planen have
været vist i Nordfrieslandhalle i
Læk. Men hallen er indtil videre
blevet lukket af myndighederne af
sikkerhedshensyn. Det har vist sig,
at tagkonstruktionen er usikker.

Det var kun med nød og næppe, at
forestillingen kunne klemmes ind i
Duborg-Skolens boldspilhal - både
hvad sceneforholdene og forholdene
for skuespillernes angik. Tilmed var
pladsen til Folketeatrets lastbiler
sparsomme. Men det lykkedes - den
dårlige logistik til trods.

Scönefeld stopper som formand
NIBØL. Andreas Schönefeld stopper som formand for
Richard-Haizmann-Museums venneforening efter ot-
te år på posten. Han fortsætter dog som leder af ven-
neforeningens foto- og filmskole for unge. Under le-
delse af fotografen Heinz Teufel starter foreningen i
marts en række dansk-tyske foto-workshops i Nibøl.

Torsdag den 26. februar klokken 19.30 indbyder
foreningen til et debatmøde på Richard-Haizmann-
Museum. Temaet er, hvorvidt foreningen skal indstil-
le sit ungdomsarbejde, som Andreas Schönefeld har
stået for de seneste tre år. (FlA)

Generalprøve før konkurrence
SØNDERBORG. Modal Nodes Guitar Duo skal med
til Danmarks Radios kammermusikkonkurrence. Ge-
neralprøven afholdes i form af en koncert på Sønder-
borg Musikskole. Den finder sted fredag den 20. fe-
bruar klokken 16. Programmet består af ny og gam-
mel musik for to guitarer.

Modal Nodes Guitar Duo består af Thomas Poulsen
og Henrik Bay Hansen, der begge er uddannet på Det
Fynske Musikkonservatorium. Kammermusikkon-
kurrencen finder sted fra den 26. februar og fire dage
frem. (FlA)

Film om NordArt
BYDELSTORP. Filmmanden Karl Siebig og kamera-
manden Peter Voß fra Kiel præsenterer fredag den 6.
marts deres ny dokumentarfilm om den årlige kunst-
udstilling »NordArt«. Udstillingen vises hvert år i det
gamle jernstøberi i Bydelstorf (Büdelsdorf) ved
Rendsborg. De to fulgte sidste år tilblivelsen og åb-
ningen af NordArt samt udstillingen forløb. Udstillin-
ge har deltagelse af kunstnere fra hele Europa.

Filmen vises i Audimax på ACO-området fredag
den 6. marts og lørdag den 7. marts klokken 19. Den
kan også købes som dvd. (FlA)


