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Anmeldelse. Mere aktuelt
kunne stykket ikke være.
»Kasper Häuser Meer« handler
om tre socialarbejdere, der
hjertens gerne redde alle
børn, men som sidder fast i
trædemøllen. Formidabelt
skuespil og sikker iscenesæt-
telse på Landestheater.

RENDSBORG. De tre socialpædagoger i
Jugendamt løber og løber på deres løbe-
bånd og kommer ikke ud af stedet. Og
går det ikke hurtigt nok, så bliver de
skubbet af båndet i den anden ende. De
er fanget i trædemøllen.
Dramatikeren Felicia Zeller skrev styk-

ket »Kaspar Haüser Meer« i 2008, kort ef-
ter at et barn døde som følge af mis-
handlinger, som ungdomsmyndighederne
kendte til. Det seneste halve år er proble-
met blevet tragisk aktuelt i Danmark.
Landestheater viser i efteråret forestil-

lingen med tre meget overbevisende
skue spillerpræstationer af Andrea
Beckmann, Ingeborg Losch og Manuel Ja-
due som de kvindelige tre sagsbehandlere
Silvia, Barbara og Anika (der er af en eller
anden grund spilles af en mand). Et al-
vorligt tema. Men vinklen i denne fore-
stilling er, at de mennesker, der var sat til
at hjælpe, selv er ofrene - udbrændte,
overbebyrdede og stressede. Bagvæggen
på scenen er plastret til med gule dos-
mersedler. Bag hver seddel gemmer sig et
barns ulykkelige skæbne.
Der er overtryk på kedlen i Jugendamt

(børne- og ungdomsforvaltningen), og
kun de endeløse ordstrømme ser ud til at
kunne lette trykket lidt. Felicia Zeller skri-

ver i sætninger, der er afkortet på en ofte
absurd måde. Her er sproget fyldt med
117 løse ender ligesom alt det ufuldendte
arbejde.
Hver af de tre skuespillere bidrager

med deres stærke energi. Andrea
Beckmann som den ultra-hurtigt-snak-
kende Silvia, der klarer udfordringen det
daglige kaos med alkohol, og sin tempo-
rige optræden med flerstemmig tale og
den blændende sproglig intonation.

Rammer den rigtige tone
Gråhårede Ingeborg Losch er den erfarne
Barbara, der drømmer sig væk til en syd-
havsø, men som symbolsk bliver fanget i
et flouriscerende spindelvæv af tråde, der
mod slutningen lægges ud i det mørke
scenerum. Og Anika - ja man glemmer ret
hurtigt, at hun spilles af en mand, for
hun er hele tiden moren, der har dårlig
samvittighed over ikke at komme tidsnok
hjem til sine egne børn.

Forestillingen er meget tæt på de fem
masker i vor karaktergivning. Hele vejen
igennem mærker man en velovervejet in-
struktør med fin dømmekraft stå bag.
Stykket rammer den helt rigtige tone, og
publikums bifald kommer lige fra hjertet.
For selv om de tre er socialarbejdere på et
kommunekontor, så er identifikationsfak-
toren i et samfund, hvor der hele tiden
skal præsteres, stor for mange andre fag-
grupper.

Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter: Kaspar Häuser Meer - af Felicia
Zeller. Instruktion: Marie Bues. Vises
igen på Flensborg Teater på fredag, på
Slesvig Teater den 9. og 16. oktober, på
Rendsborg Teater den 22. oktober og i
Husumhus den 11. januar 2012.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

De drukner i gule sedler

Andrea Beckmann kan få ufattligt mange ord ud af munden i løbet af ingen tid og det med imponerende nuancer og betoninger.
Her er hun den ene af tre socialarbejdere i forestillingen »Kaspar Häuser Meer«. 

De tre sagsbehandlerne i Jugendamt (Ingeborg Losch, Andrea Beckmann og Manuel
Jadue) er fanget i et spind og løbet fast i en trædemølle.

SØNDERBORG. Efter den store succes i maj 2009 inviterer
det »Dansk-tyske Selskab af Musikvenner af 1998« for
anden gang elever fra musikskolerne i Aabenraa, Sønder-
borg og Flensborg til spilsammen-koncert - denne gang i
Musikhuset i Sønderborg søndag den 25. september fra
klokken 16.
Der spilles en bred vifte af værker fra Johann Sebastian

Bach til Felicitas Kukuck på fløjte, violin, cello, klaver,
guitar og marimba - og der synges. Koncerten, der er
gratis og åben for alle, afsluttes med Aabenraa børnebig-
bands optræden. (FlA)

Kalligrafi i Flensborg
FLENSBORG. Kunstneren Hana-
ko C. Hahne udstiller kalligrafi i
sit galleri og atelier i St.-Jür-
gen-Straße 51 i Flensborg. »Le
for at tie« er titlen på udstillin-
gen, der har fået støtte af det
japanske generalkonsulat i
Hamborg og Museumsberg i
Flensborg. Udstillingen er et bi-
drag til 150 året for venskabs-
forbindelser mellem Tyskland
og Japan. I forbindelse med
udstillingen arrangeres en ræk-
ke workshops i kalligrtafi, me-
ditation og sushi i Hanako C.
Hahnes atelier og på Museums-
berg. (FlA)

Workshop på Skærsbjerg
KVÆRN. Ungdomshøjskolen på Skærsbjerg er i skolernes
efterårsferie rammen om et teaterværksted for børn mel-
lem 8 og 12 år. Deltagernes skal skrive manuskriptet til
deres eget teaterstykke, som de bagefter skal opføre.
Workshoppen finder sted fra den 10. til den 14. oktober,
og der kræves forhåndstilmelding på telefon 04632-84
800. (FlA)

Klaus Hoffmann læser op
FLENSBORG. Musikeren, sku-
espilleren og entertaineren
Klaus Hoffmann kommer den
29. september til Flensborg for
at præsentere sin tredje roman,
»Philip und die Frauen«. En stor
del af romanen foregår på Sild,
hvor en 60-årig mand flytter
ind i et hus og gør status over
sit liv.
Oplæsningen foregår i loge-

huset på Nordergraben og be-
gynder klokken 20. Billetter kan
købes i forsalg i boghandlen
Rüffer på Holmen for ti euro.

(FlA)

Kulturpris til multitalent
KAPPEL Kommunes plattyske kulturpris går i år til multi-
talentet Jan Graf fra Buxtehude ved Hamborg. Jan Graf
er ud over sit virke som sprogforsker og forlægger også
sanger og forfatter. Prisen overrækkes ved en højtidelig-
hed i Koslowskihalle i Kappel den 3. november. Det er 21.
gang, prisen uddeles, og det sker i samarbejde med
Schleswig-Holstinischer Heimatbund. (FlA)

Markus Profitlich aflyser
FLENSBORG. Der var ikke den helt store rift om billetter
til Markus Maria Profitlich i Det tyske Hus i Flensborg i
morgen. Forestillingen bliver aflyst på grund af et for rin-
ge billetsalg, oplyser Dirk Jantzen fra Förde Show Con-
cept. Billetter refunderes det sted, de er købt. (FlA)

Husflid på Broagerland
BROAGER. På søndag vises fra klokken 10 til 17 udstillin-
gen »Dansk husflid« på Cathrinesminde Teglværksmuseum
på Broagerland.
Sundeved Husflid inviterer igen i år til en stor udstilling,

hvor cirka 40 stande viser  ting, som bliver fremstillet over
hele året hos de forskellige foreninger. Dansk Husflid Syd-
slesvig viser på tre  stande porcelænsmaling, patchwork,
fremstilling af kort og en del træarbejde.
Udstillingen bliver åbnet af tidligere borgmester i Broa-

ger, Jørn Lehmann Petersen.
(FlA)

Spil uden grænse 

Hanako C. Hahne ud-
stiller japansk skøn-
skrift i Flensborg.

Klaus Hoffmann.

LÆK. Anja Goerz er kendt af
mange radiolyttere i Slesvig-
Holsten. I starten af 1990erne
var hun morgenvært i R.SH.
Senere skiftede hun til N.-Joy
i Hamborg og Sat.1 i Berlin. I
dag bor hun i Falkensee ved
Potsdam.
I år udsendte hun sin første

bog, »Herz auf Sendung«, som
hun den 5. oktober præsente-

rer ved et arrangement i Leck-
Huus. Romanen er udkommet
på rororo og handler om en
kvinde, der oplever en hed
forelskelse på Sild.
Anja Goerz stammer oprin-

delig fra Læk. Billetter til op-
læsningsaftenen kan købes i
fordsalg i boghandlen Brendel
i Læk. (FlA)

Anja Goerz i sin hjemby


