
FLENSBORG. Georg Kreislers historie er så korrekt, som
den overhovedet kan være: En jødisk skuespillerinde
flygter fra Østrig, da landet bliver en del af Nazi-Tysk-
land. Det er omstændighederne, der tvinger hende til at
rejse til Schweiz - og da nettet strammes her, flygter hun
til USA.

Den jødiske Lola Blau er ligeglad med de storpolitiske
begivenheder. Bliver hun blot en feteret skuespillerinde,
skulle hendes personlige lykke være gjort. Tror hun.

For den Leo, hun skulle have mødt på banegården i Ba-
sel, mødte aldrig op, men sad i stedet i en godsvogn på
vej til en koncentrationslejr.

I USA lever Lola Blau med de lette roller i diverse ba-
rer og varieteer. Uden kærlighed, men senere med masser
af gin og piller.

Efter krigen vender hun snuden hjemad mod Østrig for
at møde Leo, der overlevede koncentrationslejren. Men
hun møder også dem, der slet ikke har lært noget af ti-
den. Die Ewiggestrigen, som de så præcist kaldes på tysk.
»Was sich nicht ändert, ist die Frau Schmidt«, synger Lo-
la.

Den historie er der  ikke meget kød på. Men i denne en-
persons musical gælder det måden, historien bliver afle-
veret på. Og det klarer sangerinden Gabriela Kuhn til
store hurra-råb i »Heute Abend: Lola Blau«, der netop
har haft et brag af en premiere på Landestheater.

I to timer er Gabriela Kuhn ene kvinde på scenen, men
med et fremragende akkompagnement ved sin side; Peter
Geilich på klaver. Det er ikke nogen nem forestilling, når
én rolle er fyldt med så mange. Gabriela Kuhn bevæger
sig fra den rastløse debutant til den tvetydige american
star over den sårede forelskede kvinde til den modne ka-
baretskuespiller og nogle gange overbevisende kyniske
entertainer. Her ligger stykkets force og udfordring. Ga-
briela Kuhn »ist ein herrliches Weib« med en snert af
Marlene Dietrich, Marilyn Monroe og »die fesche Lola«.
Fiks, flot, sød og smart på samme tid.

Sort scene
Scenen er sort. Stabler af kufferter symboliserer de ende-
løse rejser. Støvletramp, aggressiv nazi-propaganda,
krystalnat og bombetogter, men også swing, banegårde og
skibe over Atlanten høres i radioen - enkle midler til at
tegne et tidsbillede. Og når der er brug for afvekslende
dialoger, melder båndede stemmer sig og taler til Lola -

en fed effekt, der både er fremmedgørende og har under-
tonen af det lille menneske i det store univers.

Gabriela Kuhn kan synge alle genrer, så det forslår:
Chanson, operette, kabaret og ballader. Og det er sangen,
der bærer her. Fra start til slut som i den lakoniske balla-
de, »Was man alles sagen könnte, wenn man sagen
könnte, was man sagen könnte«, der får en helt anden be-
tydning, da den bliver gentaget imod stykkets slutning.

Det er en pragtpræstation, der her leveres af Gabriela
Kuhn, og premieren på den lille scene i Flensborg Teater
fik et fortjent, bragende bifald, der varede ved i flere mi-
nutter.

Solo-musicalen kan opleves igen i Flensborg Teater den
3. og 10. februar samt i Slesvig Teater den 24. januar.

Schleswig-Holsteinisches Landestheater: »Heute
Abend: Lola Blau« - musical af Georg Kreisler. Med-
virkende: Gabriela Kuhn. Pianist: Peter Geilich. In-
struktion: Jürgen Pöckel.

Hans Chr. Davidsen
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De tyske skoleelever, 

som netop er gået i 
gang med at lære dansk,

kastede sig over 
malerarbejdet med stor 

entusiasme.
(Fotos: Povl Klavsen)

Gabriela Kuhn er alene på scenen i to timer. (Foto: FlA)

Bravo
Anmeldelse. Gabriela Kuhn er ene kvinde 
på scenen i Georg Kreislers »Lola Blau«.

Hun leverer en pragtpræstation på 
Landestheater.

Opfordrer
til at
kopiere
ÅRHUS. Idéen om at,
man skal droppe kopi-
erne og bevare origina-
lerne, bliver nu udfor-
dret af pladebranchen
selv. Et nyt pladesel-
skab opfordrer kun-
derne til at kopiere de-
res musik.

»Kopier venligst
denne plade til dine
venner, tak« står der li-
gefrem på deres udgi-
velser. Men det er ikke
for at provokere, un-
derstreger Sune Peter-
sen, der er en af de to
nordjyder bag det nye
selskab, Urlyd.

- Som hele fildelings-
landskabet ser ud i
dag, så kan man allige-
vel ikke gøre noget. Og
vores grundholdning
er, at når nogen kom-
mer og siger: »Hey – jeg
har det her musik, det
er helt fantastisk, du
skal bare have det,« så
skal det ikke være kri-
minelt at kopiere det,
så andre kan høre det,
siger han.

Urlyds første udgi-
velse bliver den kvin-
delige musiker Tone,
som blandt andet har
været højt oppe på DRs
»Det Elektriske Baro-
meter«.

Den etablerede pla-
debranche kæmper
med piratkopiering,
men i selskabernes
brancheforening, IFPI,
har marketingsdirek-
tør Jesper Bay intet
problem med, at Urlyd
opfordrer til kopiering.

- Vi siger bare, at det
skal være op til rettig-
hedshaverne selv at
vælge, om deres musik
skal foræres væk, siger
han.

Til gengæld er IFPI
modstander af, at mu-
sik generelt skal være
gratis som Urlyds.

- For et eller andet
sted skal pengene jo
komme fra, siger Jesper
Bay.

/ritzau/

Initiativ fra Aventoft 
bringer danske og tyske
skoleklasser på besøg 
hos institutioner og
lader dem male og 
opføre en performance.

AVENTOFT. Måske var det meget
passende, at det var elever fra den
tyske Emil-Nolde-Schule i Nykir-
ke, der i går leverede premieren på
et nyt dansk-tysk kulturprojekt.

De 22 elever, der går i skolens 7.
klasse, havde øvet sig hjemmefra
sammen med deres lærer, Astrid
Krueger. Hun er for øvrigt en ud-
mærket eksponent for projektets
dansk-tyske karakter: Hun er tysk
lærer, men bor nord for grænsen.

I galleriet HAW - der dækker
over Højer og Amt Wiedingharde -
opførte eleverne deres performan-
ce. Den var blevet til ud fra en
grundtanke om et interkulturelt
møde, og i en svævende og let form
dansede eleverne med deres ban-
nere og tørklæder hen over gulvet.
Alt var holdt i sorte og hvide far-

vetoner, så de også passede til den
aktuelle udstilling med den dan-
ske maler Jes Mogensen.

- Vi har tænkt os, at det skal bli-
ve ved som en kunststafet. På et
senere tidspunkt viser de tyske
elever deres fortolkning til en
dansk skoleklasse, som så igen ta-
ger på besøg i en institution, viser

deres performance og laver hver
deres lille maleri ud fra det givne
tema, siger Frauke Rörden-Prang.

Hun leder galleriet, som er ble-
vet oprettet af seks danske og seks
tyske kunstnere, og foreløbig er
det ikke fastlagt, hvor lang tid
kunststafetten skal vare. Den kan
måske vare flere år.

- På den måde bringer vi elever-
ne ind i diverse kulturinstitutio-
ner, siger Frauke Rörden-Prang.
Hun kunne forestille sig blandt
andet at tage elever med til Node-
Museet, men det er endnu ikke af-
talt.

- På den måde mødes vi også via
kunsten, siger gallerilederen.

Sort og hvidt
Hun havde også inviteret Jes Mo-
gensen, som gav eleverne et par
ord med på vejen.

- I dag drejer det sig om sort og
hvidt. Sort er farvens moder, og
hvidt er befrugteren af sort, sagde
han. Og så fortalte han, at han ik-
ke var til sinds at give en opskrift
på tydningen af malerier.

- Det må hver især selv finde ud
af, sagde han.

De 22 elevers arbejde vil blive
vist, når Emil-Nolde-Schule har
åbent hus den 26. januar. Desuden
vil de kunne ses på Flensborg Uni-
versitet den 15. februar.

Det er planlagt, at den danske
skoleklasse, som bliver inviteret,
kommer til Aventoft i marts.

Jens Nygaard

Dansk-tysk kunststafet for børn

Frauke Rörden-Prang havde inviteret Jes Mogensen. Nogle af hans vær-
ker kan ses i galleriet måneden ud, og han gav børnene et par tips.


