
Anmeldelse. »A
Clockwork Orange« er
den hidtil bedste op-
sætning på Landes -
theater i indeværen-
de sæson. Du kom-
mer til at identificere
dig med en volds-
mand, hvis du tager i
teatret for at se dette
stykke - og det gør
du forhåbentlig.

RENDSBORG. Hovedrollen som
Alex i »A Clockwork Orange«
er psykologisk kompliceret.
I såvel Anthony Burgess’ ro-

man fra 1962 som Stanley
Kubricks måske mere kendte
film fra 1971 er Alex en ung
mand.
I den ny opsætning på Lan-

destheater spilles den ultra-
voldelige Alex af en kvinde,
Nina Mohr. Man har jo især i
Danmark i de senere år hørt
om piger og pigebander gå
fuldstændig amok på hinan-
den.
Historien var dybt kontro-

versiel, da den kom frem. Næ-
ste år er det 50 år siden, at
Burgess’ dystopiske fremtids-
satire blev udgivet som ro-
man. Også Stanley Kubricks
film vakte stor forargelse især
på grund af de ekstremt stili-
serede sex- og voldsscener.
Dem klarer instruktøren

Markus Bauer på en stille og
raffineret facon på Landes -
theater.

Egen virkelighed
Volden bliver udøvet mod sa-
gesløse og forklejnede dukker,
hvor legemsdele kan brækkes
og vrides til lydeffekter, der
netop er effekter. Og ikke me-
re. Med dukkerne skabes også
en egen virkelighed. Det er en
af flere styrker ved denne op-
sætning. 

Hovedperson - og også
stykkets identifikationsfigur -
Alex er i forestillingens første
halvdel en afstumpet drifts-
styret voldsmand, der holder
alt og alle nede med vold i til-
fredsstillelsen af sine egne be-
hov. Midtvejs byttes rollerne
om, idet Alex nu bliver udsat
for en totalitær stats voldelige
overgreb. Staten umyndiggør
hende, og da hun igen sendes
ud i det voldelige samfund, er
hun ude af stand til at forsva-
re sig selv. Voldsmanden er nu
voldsoffer.

Konformt og falskt
Anthony Burgess tegner et
skræmmende billede af sam-
fund, der er konformt, aggres-
sivt og falskt. Overklasseparret
Paul og Corinna (André Eckner
og Katrin Schlomm) har mis-
tet enhver menneskelig kon-

takt med deres datter og lever
et liv styret af forbrug og
præstation.
På en drejescene skifter vir-

kelighederne mellem flere
kolde og kliniske omgivelser.
Derhjemme er Alex den no-
genlunde - i negativ betyd-
ning - tilpassede pige. Ude i
byen, på gaderne, er hun
voldspsykopaten med ridepisk
med sine medsammensvorne,
Georgie (Michael Kientzle) og
Dim (Johannes Fast).

Frastødende
identifikation
Volden bliver dog aldrig un-
derholdning eller en del af
publikum selv, som det nogle
steder er tilfældet i Kubricks
film. Men selv om vi frastødes
af Alex, identificerer vi os og-
så med personen i sit møde

med sine afstumpede forældre
og den totalitære lægeviden-
skab, der overtager Alex’ rolle
som aggressor.
Efter at have slået en gam-

mel dame ihjel bliver Alex
dømt til behandling og test-
person i en kur, der på kort tid
omvender kriminelle volds-
mænd til mønsterborgere.
Fastspændt og fyldt med me-
dikamenter tvinges Alex til at
se film med vold og sex. Inden
længe føler hun lede ved sine
før så elskede interesser.
Harddisken slettes, og den fri
vilje suges ud af hende - som
moren siger: »Hvad rager den
fri vilje os?«

Fra bøddel til offer
Fængselspræsten Mr. Deltoid
spilles latterligt og hyklerisk
af Felix Ströbel, der også har
et par andre biroller som
voldsoffer. Men præsten har
dog nogle af stykkets vigtigste
pointer.
»A Clockwork Orange« er

hidtil bedste opsætning på
Landestheater i indeværende
sæson. De nørder, der kender
filmen i detaljerne, vil kunne
blive skuffet over det, der er
udeladt og ikke fungerer med
teatrets virkemidler - men kan
ligesom alle andre glæde sig
over nogle meget sikre skil-
dringer af de enkelte individer
- med Nina Mohr, der ganske
suverænt viser os hovedperso-
nens vandring fra bøddel til
offer.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: A Clockwork
Orange - af Anthony Bur-
gess. Instruktion og bear-
bejdelse af Markus Bauer.
Premiere i rendsborg Teater
lørdag aften. Spilles også
den 10. januar 2012 i Flens-
borg Teater, den 26. og 29.
januar 2012 i Rendsborg
Teater og den 1. februar
2012 i Nordsee Kon-
gresszentrum i Husum.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Ingen bliver skånet, når Alex’ behov skal opfyldes, heller ikke
hendes egne bandemedlemmer, som hun styrer med hård hånd.
Nina Mohr spiller hovedrollen på Landestheater.

Voldsofrene spilles med dukker - og dukkeførere lægger stemme til i »A Clockwork Orange«. Fra venstre er det Nina Mohr, Johannes
Fast, Katrin Schlomm, André Eckner og Michael Kientzle.

Hvad rager den fri vilje os?
FOTOS: FLA

FLENSBORG. Et af de ypperste værker inden for den klas-
siske musik er på programmet, når Slesvig-Holstens Sym-
foniorkester giver den traditionelle nytårskoncert i Det
tyske Hus i Flensborg.
Fredag den 30. december stiller orkestret op til et kon-

certsamarbejde med Flensburger Bach-Chor og korets le-
der, professor Matthias Janz.
Beethovens Niende Symfoni er på programmet med so-

lister fra Schleswig-Holsteinisches Landestheater: Lydia
Eastley, Svitlana Slyvia, Junghwan Choi og Kai-Moritz von
Blanckenburg. Koncerten begynder klokken 19.30. (FlA)

Mesterkoncert i Husum
HUSUM. Den første me-
sterkoncert på Husum
Slot i det ny år bliver
med Duo Anger-Hornig
torsdag den 26. januar.
Duoen består af celli-

sterne Norbert Anger og
Arthur Hornig, der spiller
værker af blandt andre
Johann Sebastian Bach,
Joseph Haydn og Jea-
Baptiste Barrière. Kon-
certen begynder klokken 19.30 og finder sted i riddersa-
len. Arrangør af koncertserien »Junge Meister« er kultur-
fonden i Nordfrislands Amt. Der er billetforsalg i bog-
handlen Weiland i Husum. (FlA)

Skilsmisse i Spanien
SLESVIG. Landestheater har en ekstra forestilling på pro-
grammet i Slesvig Teater. Komedien »Das Andalusische
Mirakel« opføres i foyeren, en tilbygning til teatrets ho-
vedbygning, der er blevet totalt lukket af myndighederne
på grund af sammenstyrtningsfare.
Fredag den 30. december vises Lars Albaums og Diet-

mar Jacobs’ komedie med Maria Steurich, Wiebke
Wackermann, Nicolas Menze, René Rollin og Reiner
Schleberger i rollerne.
I »Das Andalusische Mirakel« skal hovedpersonen Hu-

bertus Heppelmann skilles, og det skal være her og nu. Da
hans advokat holder ferie i Andalusien, er han nødt til at
tage bilen til Spanien. Men han havner ufrivilligt på et
beskidt og billigt hotel i en lille by, hvor den den skilsmis-
semodne ægtemand får problemer med en anden kvinde.
Forestillingen vises yderligere tre gange på Slesvig Teater
den 14. og 29. januar samt 24. februar, på Flensborg Tea-
ter den 21. januar og 4. marts samt på Rendsborg Teater
den 6. januar. (FlA)

Musik mod nynazister
RENDSBORG. Nynazister og højreradikale deler gratis mu-
sik ud til unge mennesker- ofte sker det ved at dstribuere
cd’er i skolegårde og ungdomsforeninger.
En workshop på folkehøjskolen Nordkolleg i Rendsborg

skal ruste unge til at gå imod denne tendens ved selv at
producere musik med rap, hiphop og det talte ord.
Workshoppen arrangeres a to omgange og over to week-
ender. I den første weekend får de unge mere at vide om
den højreradikale scene i Tyskland, og i den anden får de
mulighed for at lave musik i et studie i Kiel. Målet er at
indspille musik direkte rettet mod nynazisternes kampag-
ner med musik, som gratis kan downloades på nettet.
De to første workshops finder sted den 13. januar og

den 2. februar, de to næste den 20. januar og den 10. fe-
bruar. Man kan læse mere på nordkolleg.de og deine-cd-
gegen-rechts.de. (FlA)

Malk de Koijn er favorit
KØBENHAVN. Når Foreningen af Danske Musikkritikere i
februar uddeler Steppeulv-priser, har hiphop-gruppen
Malk De Koijn mulighed for at tage hele otte priser med
hjem. Så mange gange er gruppen nemlig nomineret, og
dermed topper de listen over kritikernes favoritter.
De har modtaget dobbelt så mange nomineringer som

bandet Iceage, soloprojektet Hymns From Nineveh og ele-
tronica-bandet When Saints Go Machine, der altså hver
har fire chancer for at hive en statuette hjem. Malk De
Koijn, der i 2011 udkom med albummet »Toback To The
Fromtime« er blandt andet nomineret i kategorierne Årets
Livenavn, Årets Tekstforfatter og Årets Orkester, ligesom
at de også kan tage statuetten for Årets Album. I katego-
rien Årets Livenavn er også Loveshop, Hymns From Nine-
veh, Per Vers og Frisk Frugt nomineret.
De to eneste kategorier, Malk De Koijn ikke er nomine-

ret i, er Årets Håb og Årets Musiker. I den første dyster
Ulige Numre, Hymns From Nineveh, Cheff Records og
Iceage med sangerinden Emma Acs, mens prisen for Årets
Musiker kan gå til enten Bo Rande for hans arbejde i
blandt andet The William Blakes, Agnes Obel, Nicolai
Munch-Hansen, Anders Lauge Meldgaard fra Frisk Frugt
og Simona Abdallah. (FlA)

Beethoven-salut i 2011

Arthur Hornig og Norbert An-
ger.
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