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Anmeldelse. De to 
hovedroller er stærkt 
besat i »Trold tæmmes«
fra Folketeatret.dk.
Waage Sandøs version 
er lidt af en sammenkogt
ret - men skuespillet 
holder niveauet.

SLESVIG. Hvad skal man mene,
når et Shakespeare-stykke bliver
til masser af løjer og løse indfald,
så den oprindelig mening med
det forsvinder i forvirringen? Er
det den slags kriterier, man skal
lægge til grund for sin vurdering
af en teaterforestilling?

Eller skal man vende det blin-
de øje til og blot konstatere, at
publikum får to en halv times
god historie med en skarp karak-
terkomedie?

Vi vælger at gøre det sidste, og
så er der med det samme fire
stjerner hjemme til »Trold tæm-
mes«, som Folketeatret.dk ons-
dag aften viste på Slesvig Teater.
Sikke et spektakel - og så med et
rigtigt godt par i hovedrollerne:
Maibritt Saerens som striglen
Katarina, der går i lak og læder
og spyr om sig med eder og for-
bandelser - sådan en rejekælling,
som 99 procent af alle mænd vil
lade sejle sin egen sø. Og så Tom

Jensen som Petruchio, der
ustandseligt gør det, som man
mindst forventer af ham. Han
frier til den »forkerte« pige og
gør brylluppet til en farce - ikke
ved som i originalversionen at
møde op i laser og pjalter, men
dælendytme i brudekjole for at
gøre sin Katarina rangen stridig.

Tom Jensen spiller Petruchio
fandenivoldsk. Det er til at se, at
han er revyskuespiller, blandt
andet kendt fra Sønderborg.

Bankes på plads
Han får banket sin Katharina på
plads, så hun til sidst kan lære at
sige tak for mad og i øvrigt falde

til patten - som vi er nødt til at
skrive.Vi må jo ikke bruge fræk-
ke ord i avisen.

Hvorfor tér Katharina sig, som
hun gør? Det indvier Shakespea-
re os aldrig i. Rollen er i virkelig-
heden tynd. Hader hun mænd,
eller er hun et offer for de skvat
af mænd, der omgiver hende? I

den ny opsætning får det hele en
moderne drejning af kønnenes
kamp. Kvinden er en macho,
mændene nogle fruentimmere

Musik til eftertanke
Forestillingen får et løft af mu-
sikken med Baal-forsangeren
Bjørn Fjæstad, der i en lidt hen-
kastet rock-stil får skabt nogle
små pauser til eftertanke. Tjene-
ren Biondello er hvid som uskyl-
den, som taget ud af et maleri af
Michael Kvium og formidabel i
de små breakdance-vignetter.
Det er generelt uhøjtideligt tea-
ter, der nogle gange kipper over i
commedia dell’arte - en genre,
som den korpulente Ole Thestrup
forvalter til fuldkommenhed.

Det bliver næsten til falden-
på-halen-komedie og en sam-
menkogt ret - nogle vil sikkert
kalde forestillingen for overlæs-
set. Også kostumerne stritter i
alle retninger. Men gør det noget?
Næh - ikke hvis man bare giver
sig lidt hen. Og det gjorde publi-
kum i Slesvig Teater, hvor der
var stående bifald til »Trold
tæmmes«. Bemærk i øvrigt, at
instruktøren har udeladt ordet
»kan« i forhold til den danske
originaltitel.

Folketeatret.dk: Trold tæmmes
(William Shakespeare) - Sles-
vig Teater onsdag aften. In-
struktion: Waage Sandø. Ar-
rangør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Tom Jensen tæmmer trolden
Maibritt Saerens som Katarine - en kælling, som de fleste mænd holder sig fra. Sådan! Så er det ned på alle fire. Kællingen er blevet banket på plads af en stærk mand.

KULTUR

Et værre makkerpar: Tom Jensen som Petruchio og Ole Thestrup som tjeneren Grumio.
(Fotos: Gudmund Thai)

MC Hansen med band
TØNDER. Blues- og folkmusikeren MC
Hansen kommer torsdag den 16. april til
Tønder med sit okester bestående af Uffe
Steen, Morten Brauer og Jacob Chano. Kon-
certen finder sted i Hagge’s Musik Pub og
begynder klokken 21.

Fotojournalist Kaare Smith fra 24 Timer
udsender her i marts bogen »I musikkens
tjeneste« med billeder, der skildrer MC Han-
sens liv som professionel musiker i løbet af
fem månbeder i 2008. Billederne fra bogen
udstilles i Hagge’s Musik Pub i ugen op til
koncerten. (FlA)

Gerrit M. Bekker i Bydelstorp
BYDELSTORP. Kunst in der Carlshütte (KiC) er klar med en ny
udstilling. Det er med Gerrit M. Bekker, der trods sit tyskklin-
gende navn er født græker. Han er kendt som både forfatter, ma-
ler og billedhugger. I Bydelstorp vil han vise nogle af sine nyeste
værker fra billedkunstens verden Udstillingen åbnes søndag
den 19. april klokken 11.15 og vil kunne ses til den 17. maj.
Kunstcentret har åbent onsdag og torsdag fra klokken 15-19 og
fredag og søndag klokken 11-19. Entreen er fem euro, med rabat
tre euro.

I forbindelse med udstillingen arrangeres der lørdag den 25.
april klokken 19 en oplæsning med Gerrit M. Bekker. Den af-
vikles ligesom udstillingen i den gamle ACO-remise, og entreen
er fem euro. (FlA)

Harer i Rødenæs
RØDENÆS. Kulturstation
Zollhäuser i Rødenæs åbner på
søndag den ny udstilling, som
drejer sig om harer inden for
kunstens verden. Kulturcen-
tret viser 400 værker med ha-
rer fra dets egen samling, og
desuden vil man kunne se en
hare-samling, der ejes af Ane-
mone Gerstein fra München.
Udstillingen varer til den 3.
maj, og der er åbent fra tors-
dag til lørdag klokken 15-18.
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Netmusik på biblioteket stopper
FLENSBORG. Der sker store ændringer i bibliote-
kernes Netmusik. For lånerne ved Dansk Centralbib-
liotek er ændringerne af negativ art, da den nye Net-
musik kun kommer til at fungerer inden for Dan-
marks grænser. Det betyder, at den service, Dansk
Centralbibliotek har kunnet tilbyde med download at
musik fra www.netmusik.dk, ophører.

Dansk Centralbibliotek arbejder på atter at få Net-
musik som en del af tilbuddet til bibliotekets lånere,
men hvornår det sker er endnu uvist, oplyser bibliote-
kar Annie Søndergaard.

(FlA)


