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TETENBØL. Museet Haus Peters udsender på søn-
dag en kogebog baseret på gamle gemmer, der til-
hørte husets sidste ejer. Opskrifterne stammer
oprindeligt fra Catharina Marie Paysen (1923-90),
der var husmoder på Hof Diedersbüll ved Horsbøl i
Viddingherred. De har i mange år ligget i håndskre-
vet form hos et af bestyrelsesmedlemmerne i støtte-
foreningen bag Haus Peters - nemlig Sönnich Vol-
quardsen, der i år modtog Mommsen-kulturprisen i
Nordfrisland.

Bogen præsenteres ved en lille festlighed i Haus
Peters på søndag klokken 15. Haus Peters har tidli-
gere udsendt kogenbogen »Rezepte der Luise Pe-
ters« i 2005. (FlA)

Klar til Hamlet i Gråsten
GRÅSTEN.Ved et informationsmøde Det lille Teater
i Gråsten i weekendenn var der stor opbakning til
det kommende års sommerspil. Over 50 børn og
voksne har allerede nu meldt sig til næste års som-
merspil.

Christian Eiming begynder at øve på Hamlet søn-
dag den 2. marts, hvor alle tilmeldte møder til den
første gennemgang af stykket. Der vil blive fem fo-
restillinger, og premieren finder sted fredag den 20.
juni på den udendørs spilleplads ved teatret i Lade-
gårdskov.

Dette års sommerspil »Han, Hun og Holberg« før-
te til opførslen af en hel lille by på den flotte spille-
plads der findes ved Det lille Teater. Næste år vokser
Kronborg op for at blive kulise for Hamlet. (FlA)

Klassisk og klezmer
SLESVIG. Repertoiret
spænder fra klassisk musik
til jødisk klezmer-musik,
når Giora Feidmann og or-
gelprofessor Matthias Ei-
senberg kommer til Slesvig.
den 3. januar 2008. Koncer-
ten begynder klokken 20 og
foregår i Dreifaltigkeitskir-
che.

Giora Feidmann er ver-
densberømt klarinettist og
har blandt andet skrevet
Oscarbelønnet filmmusik til
»Schindlers List«. Matthias
Eisenberg er en af Tysklands
største organister. Indtil
2004 var han kirkemusiker i
Kejtum på Sild.

Billetter kan købes i forsalg hos Augensplitter på
Stadtweg og Tabak Teckenburg på Flensburger
Straße i Slesvig. (FlA)

Multikunstner i Harreslev
HARRESLEV. Multitalentet An-
drea Bongers står lørdag aften
på scenen i Bürgerhaus i Harres-
lev.

»Endelig normal« er titlen på
hendes blanding af komedie og
kabaret. Fra klokken 20 og et par
timer frem får publikum både
prøver på Andrea Bongers’ kun-
nen ud i skuespil, sang, musik og
dukketeater. Hun får støtte af
musikeren Jo Jacobs.

(FlA)

Nye bamser i Stadtmuseum
SLESVIG. Teddy Bär Haus i Stadtmuseum i Slesvig
åbner en ny udstilling med legebamser og kramme-
dyr. Der vises originalbamser med historiske foto-
grafier fra de respektive ejer. Desuden fortæller
ejerne deres personlige historie om forholdet til de-
res bamse.

Mange af bamserne har oplevet både krig, infla-
tion og genopbygning. En af bamserne er blevet
smuglet med over grænsen fra DDR til Vesttyskland,
og en anden har fulgt sin levende ven i tykt og tyndt
i Nordfrisland. Et kærestepar fandt ud af, at de beg-
ge - mand og kvinde - havde den samme bamse, så
da brylluppet skulle stå, skulle de to bamser selvføl-
gelig også giftes.

Yderligere oplysninger fås på www.stadtmuseum-
schleswig.de (FlA)

Ny bog med gamle opskrifter

»Alle tiders kvinde« med Victor Marcussen (liggende på flyglet) og Niels Søren Hansen. (Foto: Lars Horn/Baghuset)

Maritime motiver 
i Eckener Haus
FLENSBORG. Den 56-årige amerikanske marinemaler
Scott O. Kennedy har indfanget adskillige motiver fra
America’s Cup med pensel og blyant. Derudover har han
en svaghed for de små danske øer, hvor bådebyggeriet
stadig foregår efter gamle håndværkstraditioner. Han har
derfor lavet en stribe fjertegninger, der skildrer byggeriet
af træbåde beregnet på nytte og ikke på fritid. Scott O.
Kennedy har blandt andet besøgt Ribe, Tønder og Kø-
benhavn, og i Flensborg har han ladet sig inspirere af
dampskibet Alexandra.

Eckener Haus i Flensborg åbner den 1. december en
udstilling med cirka 50 af Scott O. Kennedys billeder. I
perioden 1978 til 1982 opholdt han sig ved Flensborg
Fjord, hvor han skildrede den tyske og danske sejlkultur.
I dag bor han i Mexico. (FlA)

Dejlige Andrea
Bongers.

(Foto: FlA)

Giora Feidmann.
(Foto: FlA)

Hof Diedersbüll i Nordfrisland. (Fra bogen)

Dansk fiskekutter - tegning af Scott O. Kennedy.

Anmeldelse. Marcussen over-
spillede aldrig sin dragrolle i
»Alle tiders kvinde«, men
kom langt med sin humor.

SLESVIG. En meget maskulin mand,
der synger sange, som ellers kun
kvinder har sunget. Og så i den lille,
intime kabaret - en teaterform, der
lever og har det fremragende i Tysk-
land, men som stort set ikke findes i
Danmark.

Der kom et frisk pust til Slesvig
denne mandag aften, hvor efteråret
uden for Kasino-bygningen var be-
gyndt at blive til vinter. Duoen Han-
sen & Marcussen foldede »Alle tiders
kvinde« ud med sange, der alene
havde det til fælles, at de i sin tid er
blevet fremført af feterede sangerin-
de - lige fra Édith Piaf og Marlene
Dietrich til Grethe Sønck og Elga Ol-
ga.

Hansen & Marcussen - hvis fornav-
ne er henholdsvis Victor og Niels Sø-
ren - erklærede i deres foromtale, at

kabaretten skulle være en særlig hyl-
dest til kvindekønnet. Men i bund  og
grund var det få af teksterne, der
rørte ved noget specielt kvindeligt.
Det skulle da lige være aftenens høj-
depunkt, »Solituuuuudevej«, revy-
klassikeren om den let naive Gertru-
de, der om mandagen i regnvejr hyle-
de efter sin Kaj. Sikke et drama, og
som Victor Marcussen kunne få det
frem med hår på brystkassen og en
hårpragt, der lignede noget, der var
løgn.

Victor Marcussen overspillede al-
drig sin rolle. Han ejer ikke verdens
bedste sangstemme, men han har hu-
mor og kommer langt med den i for-
tolkningen af de gamle sange. For
fortolkning skal der til, medmindre
man kan nøjes med at lytte til dem
for nostalgiens skyld.

I Kasino blev Klaus-Dieter Goos
inviteret op på scenen, hvor han måt-
te lægge krop til den kvindelige ho-
vedpersons flirten. Som Victor Mar-
cussen selv sagde: Hvad er en kvinde
uden en mand? Nils Vollertsen må og-
så have udsendt særlige signaler fra
sin stol blandt publikum, for også

han havde en tiltrækningskraft på
dragrollen. Og Anders Schaltz An-
dersen fik en øl serveret. Jo,Victor
Marcussen koketterede rap i replik-
ken og gennem små bevægelser med
divarollen blandt publikum, så man -
hånden på hjertet - ønskede han
skulle lægge an på naboen.

Hele vejen igennem sad klaverbok-
seren Niels Søren Hansen og gelejde-
de sin drag-kollega sikkert gennem
aftenen og sang også med på flere af
numrene.Victor Marcussen blev kun
nærgående, når han slængede al sin
kvindelige charme over flyglet.

Det eneste, man kunne have und-
været, var den fordanskede udgave af
Marlene Dietrichs »Ich bin von Kopf
bis Fuß auf Liebe eingestellt«. Den
blev til gengæld opvejet af et forry-
gende flot danskpop-medley.

Alle tiders kvinde - kabaret med
Victor Marcussen og Niels Søren
Hansen. Instruktion: Pelle Koppel.
Kasino Stadtfeld i Slesvig mandag
aften. Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Solitudevej med 
hår på brystkassen

Et rent mandehold
HADERSLEV. Efter to jazzlørdage med bands, der
var krydret med kvindelige solister, præsenterer
Haderslev Jazzclub på lørdag et rent mandehold.
»Jensen 2 Day« er et nordjysk band bestående af
fem garvede jazzmusikere, der spiller på Kultur-
huset Bispen-Månen på lørdag. Koncerten begyn-
der klokken 13. (FlA)

Kendte korværker til advent
LYKSBORG. Programmet bliver en blanding af tyske og
internationale julesange, når Chor inTakt anden søndag i
advent giver koncert i Auferstehungskirche i Lyksborg.
Under ledelse af Heike Vogtländer-Baxter præsenteres
også kendte korværker, og Flensborg-guitaristen Gun-
nar Linke akkompagnerer. Der er gratis adgang til kon-
certen den 9. december klokken 18. (FlA)


