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Landestheater sparer 
ikke på antallet af premi-
erer, selv om det får en
strammere økonomi. 
Teatret planlægger 25 nye
forestillinger i næste
sæson.

SLESVIG. Selv om Landesthea-
ter i fremtiden skal spare, så er
antallet af premierer i den kom-

mende sæson uændret. 25 nye
iscenesættelser kan teatret præ-
sentere inden for ballet, opera,
musical og teater.

Den 24. januar kan Landesthe-
aters tilsynsråd præsentere en ny
kontrakt med andelshaverne,
amter, byer og kommuner i det
nordlige Slesvig-Holsten. Det
sker efter lange forhandlinger, ef-
ter at ti andelshavere sidste efte-
rår gjorde det klart, at de ville
trække sig ud af teatersamarbej-
det.

Den ny kontrakt kommer til at
lægge et loft over udgifterne på
teatret, men det kommer ikke til
at få effekt på sæson 2003-2004,
oplyser teaterchef Michael Gros-
se.

- Strukturerne på teatret ligger
fast til og med sommeren 2004, så
derfor går vi ikke allerede nu ind
og foretager besparelser, siger
han.

Uanset hvad resultatet bliver
på tilsynsrådsmødet den 24. ja-
nuar, så regner Michael Grosse

med at skulle bruge det næste
halvandet år på »en diskussion
om strukturtilpasninger« på tea-
tret.

Fremgang i 2002
Han har netop gjort sidste års be-
søgstal op og kan i kalenderåret
2002 glæde sig over en fremgang
på 7000 tilskuere. Da den kom-
mende sæsons program i går blev
offentliggjort i Slesvig, ønskede
Michael Grosse dog ikke at oply-
se det samlede antal teatergæn-

gere over for pressen.
Sommerens festspil på Gottorp

Slot tegnede sig dog for en pæn
del af fremgangen. 3000 flere
overværede middelalderspillene
på teatret i sammenligning med
Faust-fiaskoen i 2001.

De helt store topscorere på de
tre scener i Rendsborg, Slesvig og
Flensborg var i 2002 Hamlet,
Mozarts Requiem, La Boheme og
børneforestillingen König Dros-
selbart. Hans Chr. Davidsen

Genier og
den lille
mand
Skuespil. Landestheater ser-
verer næste år en serie sce-
ne-portrætter med både
klassisk og nutidig appel.
Teatret besætter hovedroller
med egne skuespillere.

SLESVIG. Der er fokus på de store
biografier i det program, som
Landestheater i går offentliggjorde
for sæsonen 2003-2004.

Peter Shaffers »Amadeus« (der og-
så er filmatiseret), Gotthold Ephraim
Lessings dramatiske digt »Nathan
der Weise« og Bertolt Brechts »Baal«
er blandt de ny opsætninger, Landes-
theaters skuespils-afdeling sætter op.

Hvem der får hovedrollerne, lader
teaterchef Michael Grosse endnu ik-
ke slippe ud til offentligheden.

- Skuespillerne har endnu ikke fået
besked om deres roller, så det ville
være synd, hvis de skulle læse det i
pressen. Et er sikkert: Vi har næste år
vor egen Nathan, ligesom vi har vor
egen Hamlet i denne sæson, siger Mi-
chael Grosse.

Der bliver altså ikke hentet skue-
spillere ind udefra. Og det bliver ikke
kun genier og berømtheder som Wolf-
gang Amadeus Mozart, der portræt-
teres på scenen. En af de mest om-
stridte figurer i tysk teaterlitteratur,
Brechts Baal, bliver et billede på
manden, der elsker sprut og damer,
men som skyer enhver form for an-
svar.

Den unge tyske dramatiker og for-
fatter Oliver Bukowksi repræsenterer
et stykke nutid med hans triste farce
»Gäste« om den lille mands genvor-
digheder med at finde en plads i sam-
fundet.

Hvide pletter
De intime kammerspil er Willy Rus-
sels monolog »Shirley Valentine oder
die Heilige Johanna der Einbau-
küche«, der i Flensborg tidligere har
været opsat med stor succes på Nie-
derdeutsche Bühne - samt John
Mortimers »Das Pflichtmandat« om
den dilettantiske forbryder, der får
beskikket en endnu mere dilettantisk
forsvarsadvokat.

I alt præsenteres 14 teaterpremier.
Sæsonens sidste premierer er endnu
hvide pletter i programmet, fordi de
endelige aftaler ikke er faldet på
plads. Lederen af skuespilsafdelin-
gen, Susanne Ebert, lover to aktuelle
forestillinger med særlig appel til det
unge publikum.

Desuden fortsætter Landestheater
sin serie med dukketeater om sønda-
gen. Det sker med skuespilleren Sven
Stäcker som dukkefører.

Fra den 1. august ansættes i øvrigt
en ny anden chefdramaturg, Renate
Liedtke-Fritzsch, der skal arbejde
sammen med den nuværende chef-
dramaturg, Christian Marten-Mol-
nár.

Hans Chr. Davidsen

Balletdanserne skal på hjul
Musikteater. Landes-
theater fortsætter med
sin ballet-offensiv over
for det unge publikum. I
september kommer en
nyopsætning Pinocchio
på programmet.

SLESVIG. For første gang i sin
historie præsenterer Schleswig-
Holsteinische Landestheater en
mobil ballet. Den 26. september
i år har balletensemblet i Flens-
borg premiere på Carlo Collodis
»Pinocchio«, og den vil senere
blive sendt på gæstespil i teat-
rets opland, blandt andet i
Vesterland.

- Opsætningen af »Pinocchio«
skal ses som en fortsættelse af
vor helt bevidste satsning på et
ungt publikum. Samtidig vil vi
også gerne ud til publikum. Vi
kan ikke altid forvente, det
kommer til os, siger den kroati-
ske balletchef Stela Korljan.

Hun har haft stor succes med
rockoperaerne Einstürtzende
Neubauten og Pink Floyd, siden
hun tiltrådte sin stilling på
Landestheater for et par år si-
den.

Både scenografien og koreo-

grafien til »Pinocchio« bliver
tilrettelagt, så den kan spilles
på små og store scener.

- Jeg lægger stor vægt på, at
vore balletter er lærerige, uden
at de skal virke for belærende
over de unge, der måske slet ik-

ke har forhåndskendskab til
ballettens sprog, siger Stela
Korljan.

Den flyvende hollænder
Opera-sæsonen åbnes den 13.
september med Richard Wag-

ners romantiske opera »Der 
fliegende Holländer«. Den vises
kun i Flensborg, oplyser opera-
chef Harald Höferl fra Landes-
theater.

Blandet opera og ballet
Den 1. november er der premie-
re på den franske opera »Ma-
non« i Kurt Honolkas tyske be-
arbejdning. Endvidere er Boc-
caccio, Mozarts syngespil »Die
Entführung aus dem Serail«,
Puccinis klassiker »Madama
Butterfly« (der netop har været
vist med Den jyske Opera i
Flensborg) og Gräfin Mariza på
opera- og operetteprogrammet.

I den populære afdeling præ-
senteres musicalen »My fair La-
dy«, og til maj næste år er en
blanding af opera og ballet med
dobbeltopsætningen af Kurt 
Weills »Der Zar lässt sich nicht
fotografieren« og »Die sieben
Todsünden«.

Det trykte teaterprogram ud-
sendes i forsommeren.

Hans Chr. Davidsen

Højt niveau trods mørke skyer

Landestheater har de seneste to år drysset rock i balletterne. Nu opføres Pinocchio for de små, og det sker også som gæstespil på de små
oplandsscener i det nordlige Slesvig-Holsten. (Foto: Lars Salomonsen)

Jeg lægger stor vægt på, at vore balletter er lærerige, uden at de
skal virke for belærende over de unge, der måske slet ikke har for-
håndskendskab til ballettens sprog, siger Stela Korljan.

(Foto: Lars Salomonsen)


