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Viola (Wiebke Wackermann) sidder oven på Orsino (Michael Kientzle). Viola giver sig ud for at være manden »Cesario«, men som det
sker for alle Shakespears heltinder, der trækker i mandsdragt, så bliver dragten lidt af et fængsel. Til højre er det »Feste«, der lever
af at være nar. Annett Kruschke spiller denne livskloge menneskekender, der forstår sig på lykkens lunefulde væsen.

Anmeldelse. Landes -
theater inviterer til
Shakespeares »Hellig-
trekongers aften«
med godt skuespil og
en gennemsnitlig
iscenesættelse.

RENDSBORG. Død, erotik og
identitet.
Shakespeares »Helligtrekon-

gers aften« har de samme te-
maer som hans »Hamlet« eller
»Troilus og Cressida«. Men i
»Helligtrekongers aften« er der
energi og optimisme. I et ko-
misk drive opdager flere af fi-
gurerne sig selv. Andre bliver
stående - til spot og morskab
for os andre.
I weekenden havde Lan-

destheater premiere på kome-
dien, der på tysk har fået tit-
len »Was ihr wollt« fra den en-
gelske originaltitel »Twelfth
Night«, der har undertitlen
»What You want«. Den danske
titel henviser til den aften,
begivenhederne finder sted.
Med et væld af sidehistorier

leges her en ukonventionel
gemmeleg med følelser og
kønsidentitet på en skrå scene
og en baggrund af store gar-
diner med urskovsbilleder. Der
er ikke meget at rutte med på
scenen i Wolfram Apprichs
opsætning, og det ligger blot i
Shakespeares ånd. Han skrev
stort set sine forestillinger til
næsten tomme scenebilleder,
hvor der ikke skulle være ret
meget andet end en platform.
Stykket er loyalt over for

teksten og gør indholdet så
overmåde genkendeligt med
400 års afstand med kostu-
mer, der bevæger sig mellem

det moderne hverdagsagtige -
og så alligevel har en snert af
urtid. 

Såret forfængelighed
Orsino (Michael Kientzle) er
vild med Olivia (Katrin
Schlomm), som til gengæld
falder for Viola (Weibke Wac-
kermann), der dog efter et
skibsforlis (hvor hun ikke kan
finde sin bror) af praktiske år-
sager giver sig ud for at være
en mand. Orsino er lidenska-

belig, næsten patetisk, og
sætter hele sin maskuline pre-
stige ind på at vinde Olivia -
og da hans bejlen fører ind i
en blindgyde, åbnes der for
hele den sårede forfængelig-
hed. For søren, hvor bliver
Shakespeare dog nogle gange
teatralsk!
Olivia har bygget et panser

af sorg op uden om sig, sor-
gen er platonisk, og hendes
hjerte er hårdt.
På komediens betingelser er

Malvolia (Uwe Kramer) den
humorforladte, tyranniske
spilfordeler, som publikum af
et godt hjerte ønsker en or-
dentlig begmand.
Han spræller tappert med

sine gule strømper, da han
narres ud i erotiske eventyr,
som slet ikke er sande. Han er
et godt gammeldags selvbe-
drag, øretæveindbydende og
opblæst - og formidabelt godt
spillet i Landestheaters opsæt-
ning. Med Uwe Kramers mor-
somme spil bliver det først
rigtig komedie.

Livsklog nar
Selv om der også er en An-
dreas Blegnæb (Johannes Fast)
at more sig over, dette blød-
dyr, en følelsesmæssig analfa-
bet, der er udrustet med en
fluehjerne.
Reiner Schleberger spiller

den rendyrkede farcefigur To-
bias Hikke. Annett Kruschke
spiller naren, den livskloge
menneskekender, hvis replik-
ker kan virke som kyniske pi-
skesmæld. Violas tvillingebror
Sebastian varetages af Nicolas
Menze. Maria Steurich er Oli-
vias kammerjomfru. Og René
Rollin dukker med jævne mel-
lemrum op som kaptajn Anto-
nio fra det forliste skib. Og så
er det sekundære persongalle-
ri reduceret til en spillemand
(Dietrich Bartsch), der sidder
og klimprer på sit elektriske
orgel.
Der er solidt skuespil i op-

sætningen. Men specielt fan-
tasifuld kan den ikke kaldes.
Den er set bedre andre steder.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Was ihr
wollt - komedie af William
Shakespeare. Instruktion:
Wolfram Apprich. Premiere
i Rendsborg teater lørdag
aften.

Hans Christian Davidsen
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Erotik og identitet
med 400 års afstand

Tobias Hikke, Olivias skvaldrende onkel, spilles af Reiner Schle-
berger (til venstre). Andreas Blegnæb, det overrislede nedløbsrør,
spilles af Johannes Fast (til højre). Og Maria, kammerjomfruen,
spilles af Maria Steurich (bagest).
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Koncert. Sangskrive-
ren fra Big Fat Snake
optræder i Augusten-
borg den 19. august
sammen med blandt
andre Christoffer
Brodersen, Kim Sjø -
gren, Annette Heick
og Trine Jepsen.

AUGUSTENBORG. Anders
Blichfeldt - kendt som forsan-
ger, guitarist og komponist i
det danske succesband Big Fat
Snake - kommer til den 12.
udgave af Alskoncerten i Au-
gustenborg Slotspark den 19.
august.
Anders Blichfeldt har udgi-

vet soloalbummerne UNO
(2001), Klub Cay (2002) og
Born To Be Blue (2003, sam-
men med Danmarks Radios
Big Band). Som barn spillede
Anders Blichfeldt spillemands-
musik på violin, og senere
kontrabas, men det var guita-
ren, der i teenageårene vakte
størst interesse. Han fik lov til
at øve og udvikle sig gennem
optrædener i en række grup-
per.
Sammen med Peter Viskinde

dannede Anders Blichfeldt i
1998 succes bandet Big Fat
Snake og siden har hans kar-
riere været centreret omkring
dette projekt, hvor han har
skrevet over halvdelen af
gruppens sange; heriblandt de
populære numre »Female Voi-
ce«, »Bonsoir Madame« og
»Sittin’ in a Window«. Sidelø-
bende med Big Fat Snake, har
Anders Blichfeldt hjulpet en
del af sine kollegaer og sun-
get duetter med flere af disse
- blandt andre Sanne Salo-
monsen, Søren Sko, Alberte
Winding og Esther Brohus. I
1998 vandt Blichfeldt titlen
som Årets Danske Sanger. 

Årets musikere
Det øvrige hold består af Si-
gurd Barrett som også er kon-
ferencier, Christoffer Broder-
sen, Kim Sjøgren, Annette
Heick og Trine Jepsen samt

vokalgruppen Good News.
Slesvigske Musikkorps er igen
koncertens musikalske rygrad.
Og årets dirigent annonceres
senere. Godt 8000 personer
overværede i januar musik-
korpsets ti udsolgte nytårs-
koncerter sammen med soli-
sterne Jette Torp og Erann DD.
Endelig kommer det 38 mand
store Danfoss Orkestret under
ledelse af dirigent John Frede-
riksen, og orkestret medbrin-
ger traditionen tro egen solist
som annonceres senere.

Klassiske evergreens
Musikken bliver et miks af
klassiske evergreens, musical
highlights, danske favoritter,
pop/rock, vokalsang og fæl-
lessang, så publikum kan glæ-
de sig til en forrygende musi-
kalsk cocktail. 
Billetsalget er begyndt, og

de første 1.200 billetter er
solgt. Frem til den 30. april er
prisen 280 kroner, og for de
penge får man næsten fem ti-
mers musikalsk underhold-
ning. Billetter koster kr. 380
på dagen. Billetter kan købes
på billetten.dk, billetnet.dk og
turistkontorer.  
Når koncerten 2012 er

overstået, vil over 65.000 per-
soner have fået en spændende
musikalsk oplevelse i Slotspar-
ken siden 2001. Et eventuelt
overskud fra koncerten vil gå
til musikskoler og udvalgte
foreninger i regionen.

(FlA)

Anders Blichfeldt
med til Alskoncerten

Anders Blichfeldt.
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KØBNENHAVN. Det Kongelige
Teater har vendt et dundrende
underskud på 8,8 millioner i
2010 til et overskud på 3,5
millioner sidste år, viser te-
atrets regnskab.
Overskuddet kommer på

baggrund af personalereduk-
tioner 2009 og 2010. I de to
år blev der samlet nedlagt 57
årsværk inden for balletten,
operaen og skuespillerne.

Men glæden kommer til at
vare kort. Det Kongelige for-
venter i år et underskud på
12,3 millioner kroner. At re-
sultatet bliver så dårligt skyl-
des, at fyringer og fratrædel-
ser i 2011 belaster budgettet.
Samlet blev der solgt

535.000 billetter til en fore-
stilling på Det kongelige. Det
er 54.000 færre end i 2010. 

/ritzau/

Det Kongelige fik overskud

KØBENHAVN. Kæmpemusica-
len om den grønne trold
Shrek vil fra næste år kunne
opleves i Danmark.
Danmark bliver således det

første land i verden, ud over
teatrene på Broadway og i
Westend i London, som har
fået lov af filmselskabet Dre-
amworks til at lave en musi-
caludgave af den populære
tegnefilm. Det er selskabet
The One and Only Company,
som blandt andet står bag
»Elsk mig i Nat« og »Grease«,
der har fået musicalen til

Danmark.
Shrek The Musical vil få

premiere den 5. april 2013,
hvor den blot vil spille i to
gengæld vil forestillingen bli-
ve opført i Forum, hvor der
bliver plads til mere end 3000
publikummer pr. forestilling.
Musicaludgaven af Shrek

havde premiere på Broadway
tilbage i 2008, hvor den blev
nomineret til otte Tony
Awards og 12 Drama Desk
Awards. (FlA)

Shrek kommer til Danmark


