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Festival skal hjælpe Roskilde
ROSKILDE. Det skal komme Roskilde mere til gavn, at man
har en internationalt kendt musikfestival i sin baghave.
Roskilde Kommune og Roskilde Festival har derfor aftalt
hver at investere en halv million kroner årligt i et samar-
bejde om at markedsføre Roskilde bedre over for omver-
denen. Det skriver Dagbladet Roskilde.
- Det er for at markedsføre Roskilde som førende på den

rytmiske scene - hvilket man også er - så Roskilde er kendt
ude i verden. Det er noget, vi ikke har været så gode til
indtil nu, hverken os eller Roskilde Kommune, siger Henrik
Rasmussen, direktør for Roskilde Festival.
Samarbejdet har tre fokuspunkter: Udvikling af Musi-

con, profilering af Roskilde for at tiltrække turisme og
mere frivilligt arbejde i kommunen. - Det unikke ved festi-
valen er, at de har venteliste på at blive frivillig. Så de kan
nogle ting, som vi også kan lære noget af på det sociale
område, siger Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde
Kommune.
I december bliver der nedsat en styregruppe med politi-

kere fra kommunen og folk fra festivalens fond. De skal
beslutte, hvilke projekter man skal arbejde med, når sam-
arbejdet starter i praksis fra årsskiftet. Henrik Kolind for-
venter, at man kan få flere penge til samarbejdet ved at
søge midler fra ministerier. (FlA)

Auktion i Kunst & Co.
FLENSBORG. Otto Beckmann, Falko Behrendt, Elsbeth Arlt,
Marianne Gymnopoulos, Anja Klafki, Nikolaus Störtenbec-
ker, Hans Ruprecht Leiß, Peter Nagel og Inge Wilkens. Det
er blot en del af de kunstnere, der har stillet værker til rå-
dighed for en kunstauktion, som foreningen »Kunst & Co.«
arrangerer fredag den 10 klokken 19.30.
Der er mulighed for i ro og mag at studere værkerne den

7. december i tidsrummet fra klokken 15 til 18. Allerede da
kan man også afgive skriftlige tilbud. Auktionarius er Rai-
ner Prüß. Auktionen og fremvisningen finder sted  i Kunst
& Co.-lokalerne i Klostergang syd for Südermarkt. (FlA)

Koncerter i Land-Art
HAVETOFTLØJT. Spilleste-
det »Land-Art« i Torsbal-
le har fire koncerter på
programmet i december.
Den 3. december er der
sigøjnermusik med Gyp-
siefantasie fra Bratislava
i Slovakiet. Den 4. de-
cember kommer den
danske bluesmusiker Tim
Lothar.
Den 10. december er

der »open stage«, hvor
alle, der kan håndtere et
instrument, har fri bane
til at spille enten folk,
rock, jazz, blues eller
klassisk musik - blot de
tilmelder sig på forhånd
på telefon 0171-543 66
51, og den 11. december kommer Bluezz Bastardzz og spil-
ler oldies. Alle koncerter begynder klokken 20. (FlA)

Metalhammer i Roxy
FLENSBORG. Den får en ordentlig tryk 16 med metalham-
meren, når Ektomorf den 12. februar 2011 står på scenen i
Roxy i Rude. På sætlisten er sange fra det 2009-albummet
»What Doesn’t Kill Me...«.
Billetter kan købes i forsalg på www.kartenhaus.de og i

Flensborg turistinformation i Europahaus. Forsalgsprisen
er 18 euro. ved indgangen koster billetterne 23 euro. (FlA)

Teaterbal i Det tyske Hus
FLENSBORG. Det årlige teaterbal, Bühnenball, i Flensborg
finder sted den 15. januar 2011. Det er Flensburger Thea-
terfreunde, der står som arrangør af ballet i Det tyske Hus.
Billetter koster 50 euro pr. person og kan købes i Flensborg
Teater. Ballet begynder klokken 19.30, og dørene åbnes en
time før. (FlA)

Juleværksted på museum
SLESVIG. Landesmuseen indbyder i den kommende week-
end, den første weekend i adventstiden, børn til et hobby-
værksted på Volkskundemuseum i Slesvig. Her har børn fra
fem år og opefter lejlighed til at lave adventskranse og ju-
lekalendere , som man lavede dem i gamle dage.
Hobby-værkstederne finder sted fra fredag og lørdag

fra klokken 11 til 13 og på søndag fra klokken 15 til 17.
Deltagelse koster seks euro, og der er tilmelding på email
volkskunde@schloss-gottorf.de (FlA)

Så begynder den store
ekspdition: Bestignin-
gen af sofabordet. En-
demålet er småkagerne
på toppen. På billedet
ses Gunnar Frietsch,

Isabell Dachsteiner og
Thomas Birnstiel.

SLESVIG. Stikkontakten på
scenen er over en meter og
går skuespillerne til maven.
Rummet under sofaen virker
som en kæmpestor hal. Fodli-
sterne er så store som bandet
om en indendørs fodboldbane.
Og nullermændene er større
end fodbolde. 
Verden er overdimensione-

ret stor i årets børneforestil-
ling på Landestheater, »Anton
- das Mäusemusical«. En mu-
sefamilie gemmer sig under
en sofa hos en ganske almin-
delig familie, familien Hoff-
mann. Julen er på vej, og mu-
sene kender traditionen med
alle dens behagelige overra-
skelser - især småkagerne. I år
dukker der dog en ubehagelig
overraskelse op på en seddel.
Datteren Simone ønsker sig en
kat til jul! Fanden er løs!

Dramatik undervejs
Der er spænding, uden at det
bliver alt for uhyggeligt. Og
der er fantasiverden, uden at
det bliver alt for urealistisk i
forestillingen, som Landes -
theater spiller hen ved 50
gange på teatrene i Rends-
borg, Slesvig og Flensborg -
med gæstespil i de byer og
amter, der også er med til at
finansiere teatret.
Forestillingen henvender sig

til børn fra fem år og opefter
- primært til børnehavebørn
og børn i de yngste skoleklas-
ser. På scenen er blot fem
skuespillere, der får en ud-
mærket historie ud af ikke

særlig meget: Isabell Dach-
steiner, Lea Kohns, Linda Lö-
bel, Thomas Birnstiel og Gun-
nar Frietsch, der spiller mus,
edderkopper og andet små-
kravl.
Alt ender godt, men under-

vejs er der dramatik - med
udmærkede musikalske ind-
slag og en god portion humor.

Helt slemt bliver det, da støv-
sugernes mundstykke kommer
ind under sofaen og sluger en
mus med ind i støvsugerens
mave fyldt med.... host-host....
brunt støv. Puha - det minder
mig om dengang, man på
børnebiblioteket kunne låne
historien om Karius og Baktus,
og tandlægens store børste

kom ind i munden. Det lykkes
en af musene at komme op på
menneskenes bord for at
smugle plæskener væk. Det er
næsten som at bestige Mont
Blanc. Og før pausen kommer
en bestemt muse-tanke fra
Berlin på besøg.

Sød og uskyldig
»Anton - das Mäusemusical«
er sød og uskyldig og uden
eksperimenter. Det skal bare
være hyggeligt, og alle skal
have det godt - med lidt
spænding undervejs. Skuespil-
let er frisk, og musikken be-
stemt til at holde ud at høre
på. Og mon ikke nogle af de
mange børn, der i de kom-
mende uger ser forestillingen,
lige skal kigge under sofaen
eller sengen derhjemme for en
sikkerheds skyld?
Sidste spilledag er første jule-
dag i Slesvig Teater.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Anton - das
Mäusemusical. Manuskript
af Gertrud og Thomas Pigor
og musik af Jan Fritsch. Vi-
ses på teatrene i Rends-
borg, Slesvig og Flensborg
og som gæstespil i Frede-
riksstad (7. december) og
Husum (10. december).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Nullermænd så
store som fodbolde

Anmeldelse. Verden
er så stor så stor i
årets familieforestil-
ling på Landestheater
- en musical med
mus og andet små-
kravl.

En blyant er på størrelse med en træstamme, når man blot er en
ubetydelig mus. som Anton (spillet af Isabell Dachsteiner).

Danske  Tim Lothar spiller i
Torsballe den 4. december.
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