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Anmeldelse. Lan-
destheater viser en
udmærket bearbej-
det udgave af Wil-
helm Hauffs »Kalif
Storch« som årets
børneforestilling op
til jul.

SLESVIG.Ved juletid er
det også, at Landestheater
viser sig fra sin gavmilde
side over for børnene.
Hvert år i november og de-
cember er en børneforestil-
ling på scenen i de tre faste
teatre i Flensborg, Slesvig
og Rendsborg med flere
gæstespil i især Nordfris-
land.

I år er det Kalif Storch,
der sættes op - baseret på
eventyret af Wilhelm Hauff
(1802-27). Hauff var en del
af den tyske senromantik
og er også kendt for en no-
velle i en helt anden bold-
gade: »Jud Süss«, der blev
brugt som forlæg til den
antisemitiske film fra
1940.

I  sine eventyrspil var
Wilhelm Hauff også stærkt
draget af det orientalske
element. »Kalif Storch« er
fortællingen om kaliffen
fra Bagdad (her i Reiner
Schlebergers skikkelse),
der lader sig bedrage af en
sælger (spillet af André
Eckner). Sammen med sin

politiske rådgiver, vesiren
(René Rollin), køber han et
hemmeligt pulver, der kan
forvandle dem til storke.
Kodeordet til genforvand-
lingen er »mutabor« (det
latinske ord for »jeg vil
forvandles«).

Magttomrum 
i Bagdad
Kommer de til at le, vil de
dog også komme til at
glemme kordeordet, og op-
levelsene som storke er
selvfølgelig så morsomme,
at de kommer til at le. Der
sidder de så i saksen, mens
de oppe fra luften kan se
den lumske sælger overta-
get magttomrummet i Bag-
dad, da han indsætter sin
søn Mizra (Ulrich Herold) i
kaliffens stol.

Historien har en happy
ending. Mens vesiren har

det med at hænge med
næbbet, så er jammer in-
gen løsning for kaliffen,
som altid holder håbet op-
pe. Han får sin prinsesse
(Maria Steurich), der først
er en ugle, men siden bliver
forvandlet tilbage til en
menneskeskikkelse.

Herlige finter
Scenografi og iscenesæt-
telse er fantasifulde og
fyldt med små herlige fin-
ter. Skuespillet hverken ta-
ler ned til eller lefler for
børnene. Det hele starter

med en kalif-rap skrevet af
Werner Kuschmierz, og
den går rent ind hos publi-
kum fra fem år og opefter -
der gennem hele stykket er
godt med. Halvanden time
- hverken mere eller min-
dre skal der til for at fæn-
ge børnenes opmærksom-
hed.

Forestillingerne henven-
der sig både til børnehaver,
skoleklasser og familier.
»Kalif Storch« er et pænt
stykke over gennemsnittet.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Ka-
lif Storch - af Christian
Martin efter Wilhelm
Hauffs eventyr. Instruk-
tion: Maren Wegner.Vi-
ses på teatrene i Slesvig,
Flensborg og Rendsborg
frem til den 21. decem-
ber. Kan desuden ses i
Kongreßhalle i Husum
på mandag, i Læk den 8.
december og i Nibøl den
9. december.

Hans Christian Davidsen

Jammer
er ingen
løsning

Så er kaliffen kommet derhen, hvor han ønskede: I storkenes land. Forrest ses Andre
Eckner og Ulrich Herold. Bagest er det Reiner Schleberger og Rene Rollin.

(Fotos: S-H Landestheater)
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Hopper kaliffen (Reiner
Schleberger) på limpinden?

Kunsthåndværk
i gammel skole
LØGUMKLOSTER. Løjt-
ved Gamle Skoles Kunst-
forening har inviteret en
række kunsthåndværkere
til at udstille.

Den 6.-7. og den 13.-14.
december er der kunst-
håndværkermarked i den
gamle skolebygning i Løjt-
ved ved Løgumkloster. Her
vises blandt andet maleri,
foto, keramik, tegninger og
gouacher. Udstillingen er
åben fra klokken 11 til 17.
Arrangøren Marianne Per-
min har lagt vægt på lokale
kunstnere i en tid med glo-
balisering. (FlA)

Musikkursus
i Sølvested
SØLVESTED. Slesvig-
Flensborg Amts Musiksko-
le udvider sine tilbud med
klaverundervisning i Søl-
vested mellem Slesvig og
Treja.

Hver mandag underviser
Hanne Trautmann alle al-
dersgrupper i Erich-Käst-
ner-Schule. Desuden er der
et musikalsk tilbud til de
yngre aldersgruppe med
rytmeøvelser og musikal-
ske legestue. Man kan høre
nærmere på telefon 04621-
960 118. (FlA)

Juleudstilling 
på museum
SLESVIG.Volkskunde Mu-
seum åbner i morgen sin
traditionelle juleudstilling,
der kan ses til den 11. janu-
at 2009. Efter at have vist
tinfigurer i 2006 og model-
jernbaner i 2007 er det i år
traditionelle dukker, der er
er i vitrinerne.

Udstillingen byder på
dukker, dukkemøbler og
dukkehuse fra klassicis-
men og biedermeier-perio-
den frem til nutiden. Man
kan blandt andet se, hvor-
dan skønhedsidealerne æn-
drer sig fra klunketiden til
1970erne. (FlA)

Kunstnere fra
Nordslesvig
AABENRAA. Deutsche
Zenlbücherei åbner på ons-
dag en udstilling med
kunstnere fra Nordslesvig.

Med på udstillingen er
blandt andre Peter Asmus-
sen, Ingrid Brase-Schloe,
Helga Czeloth, Elke Chri-
stensen, Ingrid Jacobsen,
Ina Lüders, Gebbe List Pe-
tersen og Gesche Nord-
mann.

Udstillingen varer til den
26. januar og er åben fra
klokken 10 til 18 på hver-
dage og fra klokken 10 til
13 på lørdage. (FlA)

Fra dukkeudstillingen på
Volkskunde Museum.

(Foto: FlA)

Lene Siel på juletur
AABENRAA. Lene Siel har
solgt mere end en million ek-
semplarer af sine 11 plader i
Danmark

Den seneste plade, som ud-
kom 7. november 2005, hed-
der »De stille timer« og består
af et udvalg af ældre og nye
danske salmer. Hvert år tager
hun Danmark rundt for at
spille julekoncerter i kirker i
haller.Torsdag den 18. decem-
ber bliver det i Sønderjyl-
landshallen i Aabenraa i sel-
skab med blandt andre musi-
calsangeren Martin Loft og
den populære violinist Kim
Sjøgren. Desuden er vokal-
gruppen Good News med som gæst.

Koncerten begynder klokken 20. Der er billetsalg på
Aabenraa Turistbureau og www.aabenraabilletten.dk

(FlA)

Lene Siel. (Foto: FlA)

Historie. I middelal-
deren var der tætte
kontakter mellem de
frisiske områder. Det
kan man læse om i
en ny bog fra Nord-
friisk Instituut.

BREDSTED. Mare Frisi-
cum kaldte man i middel-
alderen Nordsøen fra Ne-
derlandene til Danmark.
Dengang var der en livlig
handel og et tæt samkvem
mellem byerne langs ky-
sten.

»Friesischer Handel im
Friesischen Meer« er titlen

på en ny bog, der netop er
udsendt af forskningsinsti-
tutionen Nordfriisk Insti-
tut i Bredsted. Bogen er
baseret på en række fore-
læsninger, som fremtræ-
dende nederlandske, tyske
og danske forskere holdt
på instituttets »Sjette Hi-
storikertræf« i Husum.

Blandt bidragyderne er
professor Bjørn Poulsen
fra Arhus Universitet, pro-
fessor Robert Bohn fra
Flensborg Universitet,
Manfred Sell, der er leder
af Deutsches Sielhafenmu-
seum i Carolinensiel i Ost-
friesland, Hans Joachim
Kühn fra Schleswiger Lan-
desamt für Vor- und
Frühgeschichte, Piet Boon

fra Westfries Archif i 
Hoorn i Westfriesland og
Job A. Westrate fra univer-
sitetet i Leiden i Neder-
land. I den moderne ende
trækker Klaus-Peter Kie-
del, leder af det tyske
skibsfartsmuseum i Bre-
merhaven, tråde fra mid-
deladerens tætte kontakt
mellem de frisiske områder
til nutiden med de store
containerhavne.

Bogen indeholder 112 si-
der og koster 7,80 euro.
Den kan købes i boghand-
len eller ved henvendelse
til Nordfriisk Instituut i
Bredsted.

Hans Christian Davidsen

Det frisiske hav


