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FLENSBORG AVIS — Torsdag 16. september 2010 — 18KULTUR

»Det sku’ være så godt, og så er det faktisk skidt«, som det hed i en gammel dansk revysang. Katrin Schlomm og Ulrich Herold slår skæverter på scenen.

Biografer
nord for
grænsen
Biografen, Tønder
BØLLE BOB - ALLE TIDERS HELT
lørdag-søndag kl. 14.
LUFTENS SIDSTE MESTER
fredag og mandag-torsdag kl.
20.30. lørdag-søndag kl. 18.30
og 21.
SHREK DEN LYKKELIGE
lørdag-søndag kl. 16.
TOY STORY 3
fredag og mandag-torsdag kl.
18. lørdag-søndag kl. 14 og
16.15.
TROLDMANDENS LÆRLING
fredag og mandag-torsdag kl.
18 og 20.30. lørdags-øndag kl.
18.30 og 21.

Kosmorama, Haderslev
SAMMYS STORE EVENTYR
fredag kl. 16.15 og 18. lørdag-
søndag kl. 14.15, 16.15 og 18.
mandag-onsdag kl. 18. tors-
dag kl. 16.15.
HOLD OM MIG
fredag-søndag kl. 16.45.
HÆVNEN
fredag-onsdag kl. 18.30. tors-
dag kl. 16.30. onsdag også kl.
10.30.
AVATAR SPECIAL EDITION 3D
fredag-onsdag kl. 19.45. tors-
dag kl. 18.
SALT
fredag-onsdag kl. 20.45. tors-
dag kl. 21.
TOY STORY 3
lørdag-søndag kl. 14.45.
ØJNENES HEMMELIGHED
torsdag kl. 18.30.
VAMPIRES SUCK
torsdag kl. 21.15.

Kinorama, Aabenraa
AVATAR SPECIAL EDITION 3D
fredag-søndag kl. 20. man-
dag-onsdag kl. 20.30.
HÆVNEN
fredag kl. 18.30. lørdag-søn-
dag kl. 17.30.
HOLD OM MIG
fredag-søndag kl. 18. man-
dag-torsdag kl. 18.30.
SALT
fdedag kl. 21. lørdag-søndag
kl. 20.15. mandag kl. 19.30.
SAMMYS STORE EVENTYR 3D
fredag kl. 16. lørdag-søndag
kl, 14 og 16. mandag-torsdag
kl. 16.30.
TOY STORY 3
fredag kl. 16.15. lørdag-søn-
dag kl. 15. mandag-torsdag kl.
17.
VAMPIRES SUCK
torsdag kl. 21.30.

Kinorama, Sønderborg
AVATAR SPECIAL EDITION 3D
fredag- kl. 20.
HOLD OM MIG
fredag-søndag. kl. 19.30.
mandag- kl. 18.30.
SALT
fredag-søndag kl. 21. mandag
kl. 20.30.
SAMMYS STORE EVENTYR 3D
fredag kl. 16 og 18. mandag-
onsdag kl. 18. torsdag kl. 16.
TOY STORY 3
fredag-søndag og trosdag kl.
16.30.
STEP UP 3D
torsdag kl. 18.
RESIDEN EVIL - AFTERLIFE 3D
torsdag kl. 20.

Biograflisten gælder fra og
med i mlorgen, fredag, til og
med torsdag den 23. septem-
ber.

Anmeldelse. Turtelduerne
synger ikke helt rent i  
»I do! I do!«. Men det gør
ikke noget. Der er humor
og komik i to personers-
musicalen på Landesthea-
ter.

SLESVIG. Chancen for, at publikum kan
identificere sig med handlingen i fore-
stillingen »I do! I do!« er ganske stor.
Millioner af han- og hunkøn kender
ægteskabets lykke og trængsler - og
det er lige nøjagtigt det, som denne
musical-agtige komedie handler om.
I den angel-saksiske verden er »I do!

I do!« en uopslidelig traver på provins-

teatrene. Sikkert også på Landesthea-
ter, hvor den netop har haft premiere i
Slesvig. I aften kan den ses i Rends-
borg Teater og fra på søndag i Flens-
borg Teater. Derefter er der gæstespil i
blandt andet Husum og Frederiksstad.

Charmerende
Ulrich Herold og Katrin Schlomm har
de to roller som henholdsvis Michael
og Agnes. Han har været fast medlem
af Landestheaters ensemble siden
1997. Hun er en af de unge nye. Og
hvilket charmerende bekendtskab, selv
om hun absolut ikke glimrer med sin
sangstemme. Til gengæld har hun et
udpræget humoristisk og komisk ta-
lent.
Musicalen for to personer er baseret

på Jan de Hartogs komedie »The Four-
posters« og havde amerikansk premie-
re i 1966. To år senere blev den for
første gang vist i en tysk version, og
her har den holdt sig lige siden.
Temaet kan ikke slides op, for egent-

lig er det jo ganske bekræftende for
de fleste gifte at se, at alle de andre
gifte oplever akkurat den samme rute
fra håbløs forelskelse med kurmageri,
familieforøgelse med alle de genvor-
digheder, det fører med sig, til daglig
trummerum, tab af lidenskab, skænde-
rier, sidespring, den svære tilgivelse og
den dybe kærlighed, der er kittet i æg-
teskabet.

Sprudlende duetter
Det er højt at flyve, dybt at falde, og
det fremføres med udfordrende chan-
sons, rørende kærlighedssange og
sprudlende duetter, der fungerer som
skænderier. Nogle gange tenderer bil-
lederne på ægteskabets faser dog til
de rene klichéer.
Det er ikke optimal skønsang, der

her præsteres (begge er skuespillere og
ikke operasangere) - men det skal det
heller ikke være. Det er musical, der
nærmer sig det kabaret-agtige, og var
det for velfriseret, ville det være min-

dre vedkommende. Ingen angst for
skæve toner her.
Lea Tenbrocks stiliserede scenografi

viser til at begynde med to turtelduer
på en minimalistisk baggrund. Skyde-
døre bliver - mens stykket skrider
fremad - kørt frem og tilbage og over-
skrevet med årstal i kridt. Årstal der
markerer et ægteskab, der bliver ældre
og ældre. Scenografien virker, og det
gør forestillingen også som helhed.
Man er godt underholdt med det let-
fordøjelige. Men mere er det heller ik-
ke.

Schleswig-Holsteinisches Landest-
heater: »I do! I do!« - musical af
Tom Jones (tekst) og Harvey
Schmidt (musik). Tysk oversættelse:
Peter Goldbaum og Walter Brandin.
Instruktion: Katrin Herchenröther.
Premiere på Slesvig Teater, søndag
aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Skæve toner i ægteskabet

Sæsonstart. Første kon-
cert i Verein der Musikfre-
unde i Flensborg er i mor-
gen aften. Frem til den 2.
oktober kan man tegne
abonnement.

FLENSBORG. Verein der Musikfreun-
de i Flensborg åbner i morgen sæso-
nen. Den første koncert bliver med
saxofonisten Ruth Velten, der oprin-
delig stammer fra Flensborg. Hun
kommer i morgen til byen med sin
saxofonkvartet »Sonic.art« og giver
koncert i advokatkontoret Hoeck,
Schlüter & Vaagt på Lise-Meitner-
Straße. Koncerten begynder klokken
19.30 og byder på værker af blandt
andre Glasunow, Ligeti, Mower og
Piazolla. Koncerten er den ene af

koncertserien »Podium junger Soli-
sten«, der er uden for abonnement.
Den anden er den 4. februar 2011
med Karlicek Duo, der spiller i Flens-
borghus.
Frem til den 2. oktober er det mu-

ligt at tegne abonnement til sæso-
nens fire mesterkoncerter, der finder
sted i Flensborg Teater. Den første
mesterkoncert er den 7. november,
hvor trompetisten Gábor Boldoczki
og pianisten Gergely Bogányi.
Den anden mesterkoncert er den

23. januar 2011 med den verdensbe-
rømte Juillard String Quartett fra
New York. Den kommer med stryger-
kvartetter af Schubert, Martino og
Beethoven. Den 20. februar næste år
er de lettiske musikere Baiba Skride
(violin) og Lauma Skride (klaver) på
programmet med sonater af Beetho-
ven, Brahms og Sjostakovitj.
Fjerde og sidste mesterkoncert bli-

ver den 20. marts 2011, når Flensbur-
ger Streichquartett giver koncert
sammen med den israelske pianist

Jonathan Aner. Denne koncert er en
del af Flensburger Bach-Tage. Alle fi-
re mesterkoncerter begynder klokken
11.15.

Holder abo-tallet
Verein der Musikfreunde har indtil
nu solgt 380 abonnementer til 460
pladser i Flensborg Teater. Det er no-
genlunde det samme tal som i sidste
sæson, oplyser formanden, Brita
Schmitz-Hübsch. Foreningen har ud-
sendt et hæfte på 68 A4-sider med
koncertprogram - og ikke blot pro-
gram med egne koncerter. Med er
også musikforestillinger på Landest-
heater, med Slesvig-Holstens Symfo-
niorkester, Sønderjyllands Symfo-
niorkester, Bach-koret i Flensborg
samt diverse kirkekoncerter. Brita
Schmitz-Hübsch understreger, at ka-
lenderen ikke er fuldstændig, men
kun indeholder det koncerter, der var
planlagt ved redaktionens afslutning.
- Men med programmet har man

et godt overblik over de koncerter,

der tilbydes med klassisk musik i
Flensborg og nærmeste omegn,
blandt andet i Alsion i Sønderborg,
siger hun.
Verein der Musikfreunde tilbyder

også to koncertture til Staatsoper og
Laeiszhalle i Hamborg. De kan bestil-
les direkte ved Neubauer Reisen i
Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Musikforening åbner sæsonen

Søstrene Baiba og Lauma Skride fra
Letland.
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Sammys Store Eventyr.


