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»Historien om en soldat« er en visuel flot forestilling i Holbæk Teaters opsætning. (Fotos: Amders Hjerming)

Anmeldelse. Stra-
vinskijs musikalske
historie om en soldat
blev til underholden-
de og tankevækken-
de teater i Husum-
hus.

HUSUM. - Der er et relæ,
der bliver ved med at
springe, konstaterede tek-
nikeren efter at have løbet
ind og ud af døren i Hu-
sumhus.

Han talte om overbelast-
ning, for kablet, stikket og
lamperne var der ikke no-
get galt med, sagde han.

- Det kan ikke passe.Vi
har haft flere store koncer-
ter, lød det fra Peter Jo-
hannsen, konsulent i Syd-
slesvigsk Forening i Hu-
sum Amt.

Johannsen løb spidsrod
og måtte indlægge en ufri-
villig pause i forestillingen
»Historien om en soldat«,
et gæstespil med Holbæk
Teater.

Imens gav Sydslesvigsk
Forening en omgang til
publikum, der kvitterede
med et velment bifald til
skuespillerne, da de genop-
tog forestillingen efter af-

brydelsen.
Netop lyset spillede en

stor rolle i den meget eks-
pressive og æstetiske op-
sætning af Stravinskijs og
Ramuz’ historie om solda-
ten, der sælger sin sjæl til
satan. »Historien om en
soldat« er et musikalsk
eventyr, som er iscenesat
på en mørk og skrabet sce-
ne med tomme kasser.

Slesk og smilende
En soldat er på vej hjem -
lettroende og glad i Morten
Nielsens skikkelse. Det er
næsten som en Poul Rei-
chardt og hans »Dus med
himlens fugle« eller solda-
ten i »Fyrtøjet«. Men sol-
daten bliver shanghajet af
djævlen, man fristes til at
sige satans godt spillet af
Peter Oliver Hansen. Smi-
lende og slesk - en stærk
skuespilpræstation og til-
med meget frygtindgyden-
de.

Det er som i Goethes
Faust. Soldaten bytter mu-
sikaliteten, sin forunderli-
ge violin, for en bog med
svar på den ukendte frem-
tid og fyldt med alle de
penge, han kan ønske sig.
Prisen er nådesløs. Alle
menneskelige kontakter
forsvinder, og da soldaten

møder prinsessen (næsten
ordløs, men yndig danset
af Louise Seloy), viser det
sig, at hun kun kan kureres
med violinens sødme.

Bagved sidder et orke-
ster, syv klassiske musike-
re, der af udseende kunne
være Glenn Millers - med
militæruniformer og hele
pivtøjet. Det er dog Stra-
vinskijs forunderlige ryt-
miske musik, der spilles
her, og orkestret bliver ét
med skuespillet - under le-
delse af Christian Baltzer
og hans taktstok.

Anderledes
Pia Jette Hansen udfylder
en stærk fortællerrolle.
Hun er ikke blot poetisk,
men også partisk - for hun
står på soldatens side, da
han spiller kortspil mod
djævlen, taber og drikker
ham under bordet.

Instruktøren Kamilla
Wargi Brekling har sørget
for en forfriskende ander-
ledes teateroplevelse, der
formår at danse med på
Stravinskijs svære musik.
Der er masser af små skar-
pe detaljer, der bliver ser-
veret meget præcist.

Aktørerne flytter sig hele
tiden rundt på scenen i
takt med lyseffekter og

musik. Det er ikke blot un-
derholdende, men også
tankevækkende.

Historien om en soldat -
af Igor Stravinskij (mu-
sik) og Charles-Ferdi-

nand Ramuz (tekst). Op-
ført som gæstespil i Hu-
sumhus, tirsdag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Satans godt

Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
DEN GRIMME
ÆLLING OG MIG
lørdag og søndag kl. 16.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
fredag-torsdag kl. 18.30.
MIAMI VICE
fredag-søndag kl. 20.30.
MY SUPER EX
GRILFRIEND
mandag-torsdag kl. 20.30.
OVER HÆKKKEN
fredag kl. 20.30. lørdag og
søn dag kl. 16 og 20.30.
PETER PEDAL
fredag-torsdag kl. 18.30.
THE DEVILS
WEARS PRADA
mandag-torsdag kl. 20.30.

Kosmorama, Haderslev
HELT VILDT
fredag-torsdag kl. 17.30.
lørdag og søndag også kl.
13.30 og 17.30.
FIDIBUS
fredag-torsdag kl. 18.30.
WORLD TRADE CENTER
lørdag og søndag kl. 20.30.
DEN GRIMME
ÆLLING OG MIG
lørdag kl. 13.15.
CLICK
mandag-torsdag kl. 20.30.
PRAG
fredag-torsdag kl.
19.15 og 21.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
fredag kl. 16.45.

Kino, Aabenraa
OVER HÆKKEN
lørdag-søndag kl. 14.15.
GGOD NIGHT AND
GOOD LUCK
mandag kl. 18 og 20.30.
FIDIBUS
fredag-søndag kl. 20.45 og
tirsdag-torsdag kl. 20.15.
DEN GRIMME
ÆLLING OG MIG
lørdag og søndag kl. 14.
PRAG
fredag-torsdag kl.
18.30 og 20.30.
MY SUPER EX
GIRLFRIEND
mandag-torsdag kl. 18.15.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
lørdag og søndag kl. 16.15.

Kosmorama, Sønderborg
DEN GRIMME
ÆLLING OG MIG
lørdag og søndag kl. 13.30.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
lørdag og søndag kl. 17.
FIDIBUS
fredag-torsdag kl. 18.45.
HELT VILDT
fredag-torsdag kl. 17.30.
lørdag og søndag også kl.
15.45. og 17.30.
OVER HÆKKEN
lørdag og søndag kl. 15.15.
PRAG
fredag-torsdag kl. 19.15 og
21.15.
THE DEVILS
WEARS PRADA
mandag-torsdag kl. 20.45.
WORLD TRADE CENTER
lørdag og søndag kl. 20.45.

Pia Jette Hansen er en poetisk og slagfærdig fortæller.

Prinsessen (Louise Seloy) og soldaten (Morten Nielsen).

Kapitalismens hemmelige selskab
Anmeldelse. Den vestlige
verden sættes i Christian
Mørks ny roman op over
for den tredje verden.
Derfor skal den også ba-
re læses for underhold-
ningens skyld.

KØBENHAVN. Skuespillersøn-
nen Christian Mørk, der bor og
arbejder i New York, har som
flere andre noteret sig den suc-
ces, Dan Brown havde med sin

fremmaning af fortidens store
slægter, hemmelige ordener og
magtfulde forbindelser i »Da
Vinci Mysteriet«. »De ti herske-
re« er en lignende sammen-
sværgelsesteori med udspring i
Republikken Venedigs vogter-
korps, der i renæssancen be-
skyttede byen mod maurernes
terror.

Ifølge bogens mytologi er det
efterkommere og forgreninger
af denne »secret service«, der
helt op til i dag har styret den
vestlige verdens politiske og
økonomiske liv og ikke mindst
sørget for, at fjenden, »den tred-

je verden«, er blevet holdt fra
døren.

Det får den unge amerikanske
planteforsker,Victor Tallent, lov
at opleve, da han på en konfe-
rence i Venedig skal præsentere
en ny formel, der i realiteten vil
gøre en ende på hungersnød og
de fattige landes afhængighed
af de rige.

En livsfarlig jagt
Han overlever med det yderste
et attentat fra »skyggerne«, som
de allestedsnærværende agen-
ter benævnes, og han tvinges til
at skrinlægge sine planer.

Men han har i mellemtiden
forelsket sig i sin uudgrundelige
italienske tolk Arabella, som
synes at have en særlig viden
om organisationen. Han sporer
hende tilbage i USA, og så star-
ter ellers en livsfarlig jagt på
kærligheden, sandheden og -
langt ude i horisonten - en bed-
re verden.

Der er absolut optræk til en
aktuel globalpolitisk stillingta-
gen i Christian Mørks roman.
Både i en kritik af kapitalis-
mens kyniske spilleregler og ci-
vilisationernes kamp. Først og
sidst er »De ti herskere« dog en

rigtig røverhistorie, som skal
læses for underholdningens
skyld. Newyorker eller ej, så er
Mørk jo dansk og dermed nok
for glad og jordbunden til, at
paranoiaen sådan for alvor får
fat.

Christian Mørk: »De ti her-
skere«. 349 s., 249 kr. (Politi-
kens Forlag)

Jonas Hindsholm Bentzen


