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KULTUR

Anmeldelse. »Du er
ikke alene« - og da
slet ikke i Nibøl. Her
er altid fuldt hus  når
der er kultur i gym-
nastiksalen på den
danske skole.

NIBØL. Der var ikke plads til
flere i gymnastiksalen på Ni-
bøl Danske Skole. Sydslesvigsk
Forening har stor succes med
kulturen i Nibøl. Som regel er
det sang, kabaret eller lette
teaterstykker, der trækker
medlemmerne af det danske
mindretal af huse i Sydtønder
Amt.
Ikke noget med Shakespeare

eller Det kongelige Teater. Det
skal være noget, publikum har
det »glant« med, som Inger
Merete Hansen plejer at sige,
når hun byder velkommen på
et charmerende sønderjysk.
Men fordi det er folkeligt,

kan det sagtens være af høj
kvalitet. Og det var Sebastian-
kabaretten »Måske ku’ vi« og-
så, da teatret Café Liva gæste-
de Nibøl i weekenden. Sku-
espillerne Mette Marckmann
og Jacob Morild legede finur-
ligt og underholdende med
Sebastians skæve tekster, der
på scenen blev afsunget nær-

mest som et par lange med-
leys med en pause i midten.
Trubadurens sange blev

præsenteret i bevidst helt an-
derledes fortolkninger og me-
lodier i nye arrangementer.
Nogle gange startede sangen
som dialoger eller recitation
som i »Romeo og Julie«, hvor
der blev forlangt en »en whi-
sky og et klart dementi«. Og
hele vejen igennem med en
veloplagt og autentisk humor
- ja det virkede næsten som
om, det var den første og ene-
ste gang, de to spillede fore-
stillingen. Hvilket ikke var til-
fældet. 
Musikalsk blev skuespiller-

parret bakket op af Morten
Wedendahl på piano/keyboard
og Eva Skipper på bas.
Det blev en aften med satire

og crazy humor og revy-agti-
ge sangarrangementer.

Muh-slim
Med små sketches, der havde
et link til hver Sebastian-sang.
Helt formidabel var Mette
Marckmanns nummer, hvor
hun som muh-slim  brugte
Dannebrog som slør  og sang
mellemøstlig klagesang »Jeg
er den lille malkeko, jeg kan
bare stå og glo og sige muh til
hele lortet«. Et aldeles fornø-
jeligt indslag, der næsten var
hele aftenen værd.
De to timer i gymnastiksa-

len i Nibøl var også 35 års rej-
se gennem de seneste 35 års
danmarkshistorie - med cita-
ter fra skiftende statsministres
nytårstaler, dronningens ditto

og diverse politikertaler -
spændende fra Knud Heine-
sens »kurs mod afgrunden«-
citat i 1979 til Poul Schlüters
»Det går ufatteligt godt« i
1986 og Niels Helveg Peter-
sens »Tjah, ja, bum, bum, bum«
lige før pausen.
De gamle citater i første af-

deling indtalt af TV-Avisens
gamle, pæne mand, Poul Jør-
gensen, de nyere efter pausen
af Jes Dorph-Petersen fra TV2.
»La Dolce Vita«, »Her er en

sang« og »Når lyset bryder
frem« - alle de kendte sange
var der. »Måske ku’ vi« - »Yes
we can«, som den amerikanske
præsident blev citeret. Derpå

»Du er ikke alene« - og så gik
lyset ud.
Café Liva har været i Syd-

slesvig flere gange, og teatret
har aldrig skuffet. Heller ikke
denne gang. Og i Nibøl er ud-
buddet som til efterspørgslen.
En regel der bestemt ikke be-
høver at være fyh-ord - og da
slet ikke i kulturlivet. Hurra
for det. 

Café Liva: Måske ku’ vi -
opført på Nibøl Danske
Skole lørdag aften. Arran-
gør: Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fuldt hus
i Nibøl

Sebastians tekster  har et satirisk bid, der morer, netop fordi vi alle kender originalernes romantiske grundtone. Som når klassikeren 
»Her er så stille nu« bliver til en anklage mod en lidt for kvindeglad ægtemand. Mette Marckmann og Jacob Morild danner par på
scenen - og privat. Hun stammer i øvrigt fra Sydals.

En cabaret med lutter Sebastian-sange kan derfor ikke blive 
andet end halvanden time fuld af musikalsk vellyd.

SLESVIG. »Goodbye og farvel« hedder en ung-
domsteaterforestilling, der den 17. og 18.
marts vises fire gange på A. P. Møller Skolen i
Slesvig. Det er Sydslesvigsk Forening, der invi-
terer danske skoleelever til forestillingen, der
handler om at tage livtag med døden.
Skuespillerne Lars Dammark og Anders Va-

lentinus Dam fra Nørregaards Teater i Køben-
havn  fortæller om det at tage afsked. Om at
sige farvel til sin bedste ven. Om karaoke og
striptease. Om drømme og håb. Om den, som
fisen lugte kan, og om den allersidste tur i en

stor fed Mercedes E270-CDi. �
Stykkets hovedperson, Nikolai, dør af leukæ-

mi, af kræft, og hans to bedste venner ser til-
bage.��
»Goodbye og farvel« er på trods af sit alvorli-

ge tema, sygdom og død, en humoristisk fore-
stilling, hvis omdrejningspunkt er to mænds
forsøg på at sige farvel til deres ven, Nikolaj.
Undervejs prøver de at finde de ord, de hæn-
delser, drømme og følelser, der beskriver Niko-
laj. � (FlA)

Sygdom og død

Skuespillerne Lars Dammark og Anders Valentinus Dam fra Nørregaards Teater. De to optræder på
A. P. Møller Skolen i Slesvig den 17 og 18. marts.

FLENSBORG. Dansk Centralbiblio-
tek for Sydslesvig har udvalgt
»Månedens bedste bøger« i fe-
bruar. Alle titler kan lånes på de
danske biblioteker i Sydslesvig.

LISBETH BRUN: DET DU MISTER
Efter at være blevet gravid med
to tilfældige mænd, bliver Marie
midt i 1960’erne gift med Villy.
De har ikke meget at sige hinan-
den, og mens Villy kun tænker
gårdens drift, bliver Marie mere
og mere frustreret.

PEDER BUNDGAARD: EVIGT
UDELTE SAMMEN
Jens Christian Dane tager allerede som ganske
ung del i det politiske liv i København i en
spændende tid med enevældens ophør og kri-
gen om Slesvig-Holsten. Hjemme på godset
Daneborg venter hans tyske kone Gisela og de-
res fire børn  

CLAES JOHANSEN: ANITAS HJEMKOMST
Anita Gerholdt vender tilbage til Danmark i
1948 efter 2. verdenskrig med en mission og en
pistol gemt i kufferten. Men både efterret-
ningsfolk, politi og gamle kammerater har de-
res egne dagsordner.

MERETE JUNKER: TVILLINGEN
Mette Minde, radionyhedsreporter, bliver invol-
veret i en sag, hvor en ung mand skyder sig i
skolens svømmehal. Det er en historie om sorte

familiehemmeligheder og om
ungdomsgruppers lukkede ver-
dener. Det handler også om
hævn og galskab og en del
blod.

COLUM McCANN: LAD KUN 
VERDEN TUMLE SIG
Omkring en autentisk begiven-
hed i august 1974, hvor en
fransk linedanser skød en line
mellem tvillingetårnene og
vandrede mellem de senere så
fatalt berømte skyskrabere,
skildres en masse forskellige
men dog nært forbundne
skæbner .

KLAUS RIFBJERG: JORDBÆR
Edith sidder ved sin mands dødsleje og lader
tankerne gå på vandring gennem sit lange liv
og især sine relationer til familie, venner, elske-
re og kærester, mens hun vurderer sit lange
ægteskab  

MARCIA WILLETT: SOMMERHUSET
Efter sin mors død finder Matt en stak fotogra-
fier af sig selv i den fine lille rosentræsæske,
som han op gennem sin barndom gemte for-
skellige små skatte i sammen med sin mor. Men
Matt kan ikke genkende sig selv på fotografi-
erne - både tøjet og omgivelserne virker frem-
mede. Og hvorfor er hans søster Imogen ikke
med på nogen af dem? (FlA)

Månedens bedste bøger


