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F L E N S B O R G

KULTUR

Farvel til kultur-
minister. Den afgå-
ende kulturminister
manglede profil. -
Jeg havde aldrig
drømt om, at vi skul-
le savne Brian Mik-
kelsen, siger en eks-
pert på kulturområ-
det.

KØBENHAVN. Der er ikke et
vemodigt farvel til Carina
Christensen (K) fra det danske
kulturmiljø. Hun var for usyn-
lig, for uvidende, og hun hav-
de ikke hul igennem til rege-
ringstoppen, så hendes inten-
tioner kunne ikke gennemfø-
res, mener flere kulturperson-
ligheder. 

- Med Carina har det været
umådeligt ringe. Det kunne
faktisk ikke blive meget værre.
Hun har ikke været til at kom-
me i dialog med, og jeg har
oplevet, hun slet ikke har in-
tereseret sig for området. Hun
sad og var helt død i øjnene
som en embedsmand, siger
Jesper Nordal, som er formand
for spillestedernes brancheor-
ganisation, spillesteder.dk, til
DR Nyheder.

Og han er ikke alene om
kritikken, selv om andre for-
mulerer sig lidt pænere.

- Hun er lyttende og har
forsøgt at kæmpe, men hun
har været for usynlig. Og
hvordan skal få folk til at for-
stå kultur, når den ikke er syn-
lig?, spørger formand for
Dansk Skuespillerforbund Kat-
ja Holm.

Og billedkunstnerne synger
med på klagesangen:

- Skal du løfte kulturen, skal
du formidle til det politiske
system og medierne, hvorfor
kultur er vigtig. Og Carina
Christensen er ikke en udpræ-
get medieperson, siger for-
mand for Billedkunstnernes
forbund, Nanna Gro Henning-
sen.

Men det er ikke kun usyn-
ligheden, som kulturlivet
brokker sig over. Den tidligere
møbelfabrikant og direktør
for eget firma var ikke altid li-
ge velforberdt, mener blandt
andre Dansk Forfatterfor-
enings formand Lotte Garbers:

- Vi har eksempelvis skullet
forklare Carina Christensen,
hvordan biblioteksafgiften
virker, og at man ikke bliver
rig af at skrive en bestseller,
fortæller Lotte Garbers, og
drysser lidt ekstra salt i såret.

- Hun er sikkert en dygtig
administrator, men hun har
fuldstændig manglet en pro-
fil. Det ville næsten være

nemmere med Pia Kjærsgaard,
for så havde vi nok været 
uenige, men det havde været
en mere ligeværdig menings-
udveksling.

Fint samarbejde
På filminstituttet husker di-
rektør Henrik Bo Nielsen mere
positivt tilbage på dagene
med Carina Christensen.

- Vi har haft et fint samar-
bejde med Carina, og vi var
meget glade for, at film fik en
så central placereing i hendes
udspil om kunst til alle, og
dialogen har været rigtig god.
Men det er også det eneste, vi
kan bedømme, for lakmusprø-

ven og den store eksamen vil-
le være det film- og medie-
forlig, som vi nu skal forhand-
le på plads med Per Stig, siger
han.

Det er dog nogle af de pæ-
nere ord, som Carina Chri-
stensen får med på vejen. Og
det da heller ikke topkarakte-
rer, der præger den nu fyrede
kulturministers karakterbog.

Faktisk mener lektor ved In-
stitut for Kunst og Kulturvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet, Peter Duelund, slet
ikke, at hun kan bedømmes.

- Man kan ikke give hende
karakterer, for hun er ikke be-
gyndt i skole endnu. Hun er
kun på forberedelseskursus,
siger Peter Duelund.

Jesper Nordahl holder sig
ikke tilbage i karaktergivnin-
gen.

- Så hun er simpelthen
dumpet. Et femtal på den
gamle skala. Jeg havde aldrig
drømt om, at vi skulle savne
Brian Mikkelsen, men det har
vi gjort, for han havde i det
mindste hul igennem til rege-
ringstoppen, og det er meget
vigtigt, når pengene skal for-
deles, lyder Jesper Nordahls
vurdering af Carina Christen-
sen.

Hun modtager dog et syv-
tal fra billedkunstnerne og to
fire-taller fra henholdsvis
skuespillerne og forfatterne.

(FlA)

Fyret kulturminister får dumpekarakterer

Anmeldelse. Efter et
par timer er man
glad for, at Happy-
endstation er til en-
de. Stykkets tekst er
lidt for slap.

SLESVIG. Karnevalstiden har
ikke helt lagt sig i Tyskland, så
vi behøver ikke at skrue for-
ventningerne for højt op. Fla-
de pointer og gennemsnitshu-
mor er o.k. både nord og syd
for Köln og Düsseldorf.

I Slesvig Teater har der også
været premiere af den bløde
mellemvare. Men som min si-
demand sagde i teatret: - Det
er da i hvert fald bedre end at
sidde derhjemme og se karne-
val i fjernsynet.

»Happyendstation« er titlen
på noget, der nærmest må be-
tegnes som en blanding af ka-
baret og musical. Firestillingen
havde urpremiere på Schles-
wig-Holsteinisches Landes-
theater og kan indtil slutnin-
gen af marts ses på teatrene i
Rendsborg, Slesvig og Flens-
borg.

Skrevet på bestilling
Stykket er bestillingsarbejde,
der er lagt i hænderne på den
renommerede forfatter Dieter
Lietz. Vel nærmest ment som
en humoristisk kommentar til
en tid, da bedstefar og bed-
stemor ikke betragter sig selv
som gamle, som de ældre
gjorde i gamle dage.
Tiderne har ændret sig. I dag
kører bedstefar motorcykel,
og bedstemor står på ski.

Det havde dog ikke gjort
noget, om der havde været
lidt mere bid i teksten - at
den var lidt mere politisk fri-
stes man næsten til at sige.

Det er også denne ny udvik-
ling - eller trend - der ligger
bag ideen til Happyendsta-
tion: Griseldis von Gramzow
(Ingeborg Losch) er en ældre,
livsglad adelsdame, der om-
bygger sit slot til et bofælles-
skab for ældre.

Her skal de rigtigt slå sig løs
i kreative værksteder med
dansk og musik og andre ung-
dommenlige sysler. En ung
russisk pige, Larissa (Isabel
Baumert), kommer og sætter
fut i de gamle. Det bliver dog
næsten lidt klicheagtigt, da en
gammel knark , Franz Fried-
rich Frohgemut (Manuel Ja-
due), hopper op af rulllestolen
og danser til rockmusik. Den
er temmelig forudsigelig.

Tynd handling
Handling er der ikke meget af,
men Jürgen Böhm kompense-
rer for det ved sin stærke
energi og gode sangstemme.
Som en tidligere kaptajn og
kvindebedårer  synger han på
typisk nordtysk-sømandsma-
ner Hans Albers’ La Paloma, så
den bliver til »Klapper-Opa
ade, was willst du auf der
See?«.

Men hvem har dog udstyret
den ellers så udmærkede sku-
espiller Brigitte Lehner, i rol-
len som en pensioneret kunst-
historiker, med den fjollede
hund, som hun må lægge
stemme til? Instruktøren Rolf
Voigt eller stykkets forfatter?
Ikke godt at vide, men rollen
er kikset. Den kan Brigitte
Lehner ikke gøre meget for at
rette op på.

Det giver forestillingen et
ekstra pift med en kvartet sid-

dende i hjørnet i en scenogra-
fi, der dog er temmelig tradi-
tionel. Harry Kretzschmer, Ul-
rich Meletschus, Heribert Kroll
og Arthur Weinbrenner udgør
et velspillende orkester: Siggis
Salon-Löwen-Band.

For slap
Der er masser af ramasjang og
vittigheder i »Happyendsta-
tion«, men stykkets tekst er
alligevel lidt for slap. Uden af
fornærme de plattyske teatre,
så var det måske mere i den
boldgade, stykket hørte hjem-
me og ikke på en professionel
regionalscene som Landes-
theater.

Har man lyst til at forlænge
karnevalshumoren med nogle
uger, så virker det måske ud-
mærket. Men efter et par ti-
mer er man glad for, at »Hap-
pyendstation« er til ende.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: »Happyend-
station« - af Dieter Lietz.
Urpremiere på Slesvig Tea-
ter, lørdag aften. Instruk-
tion: Rolf Voigt.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Bedre end karneval i fjernsynet

Stefan Bergel, Ma-
nuel Jadue og Bri-

gitte Lehner som
tre gamle, der ger-
ne vil være unge i
Happyendstation,

en pudsig blanding
af kabaret og mu-

sical.
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Carina Christensen
- »Hun sad og var
helt død i øjnene
som en embeds-
mand«.
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Unge
rocknavne
i Tønder
TØNDER. Hagge’s Musik
Pub præsenterer på fre-
dag to upcoming bands,
The Wong Boys og Pin
Boys, der går i hver sin
retning musikalsk. 

The Wong Boys spille-
de i efteråret 2008
jævnligt på P3, især
med sangene »Gold 
Teeth«  og »Git Ur Fuk
On«. I 2009 var bandet
nomineret til P3 Guld.

Pinboys er en rock-
kvartet fra Århus. Debu-
talbummet »Teenage
Wasteland« udkom
samtidig i Danmark og
Tyskland.

Koncerten begynder
klokken 21. Billetprisen
er 75 kroner. (FlA)

Pin Boys.
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