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Anmeldelse. Dogme-filmen »Fe-
sten« gjorde bare det, teatret
havde gjort i 100 år. Handlingen
er ren Henrik Ibsen – og derfor er
den så velegnet på en scene. Lan-
destheater har haft premiere på
en seværdig opsætning, der kom-
mer godt fri af filmen.

RENDSBORG. Det er bedst at glemme alt om
filmen.

Da Thomas Vinterbergs og Mogens Rukovs
»Festen« havde filmpremiere for 11 år siden,
virkede den næsten chokerende på både film-
folk og biografgængere.  Så tæt var man vel
aldrig kommet et brutalt familiedrama på film-
lærredet. Men det var jo netop det, familiedra-
maet, teatret havde dyrket lige siden Henrik
Ibsens moderne gennembrud i anden halvdel
af 1800-tallet. Men sjældent passede indholdet
vel bedre til formen som i Vinterbergs dogme-
film.

I weekenden havde Landestheater premiere
på Bo. Hr. Hansens dramatisering af filmmanu-
skriptet, og det er her, det – hvor svært det
end synes – er bedst ikke at sammenligne alt
for meget med filmen.  Men sidder man med
filmen i baghovedet til at begynde med, så for-
svinder det hurtigt i Landestheaters opsætning.
Enkeltscener afleveres som skarpe snit på en
scene med god plads udenom, og totaltscener
fryses fast.

I teatermanuskriptet er flere væsentlige for-
skelle i forhold til filmen, som dog bør nævnes.
Bomben springer på et langt tidligere tids-
punkt, da sønnen Christian (André Eckner) i sin
tale ved familiefesten afslører, at den på over-
fladen så venlige og godmodige far (Stefan
Eichberg), er et brutalt magtsvin, der har mis-
brugt børnene seksuelt som små. Voldtaget
dem, når han kom ren ud fra badet. Men i og
med afsløringen ligger så tidligt i forløbet, bli-
ver den ikke historiens klimaks. Til gengæld bli-
ver de psykiske mén af voldtægterne desto ty-
deligere på sønnen Christian.

I flere af de danske teateropsætninger  har
publikum skullet se familiens døde søster kom-

me ind på scenen som en slags genfærd. Det
har instruktøren Ulrich Hüni heldigvis sparet
sig i Landestheaters version. Det er svært at se,
hvilken rolle den døde søster skulle spille andet
end fraværet.

Flere steder på én gang
Teatret har flere forcer, som måske ikke virker
så åbenlyse ved første øjekast: Men det kan
frem for alt være flere steder på samme gang,
og dette udnyttes i denne opsætning med små
rum under og over hovedscenen, hvor familie-
patriarkens 60 års fødselsdag finder sted med
fint opdækkede borde, en live-pianist og rigtig
mad på tallerknerne.  Med enkle virkemidler

flås vort indre op, selv om det nogle gange er
svært at blive enig med sig selv om, hvor god
en historie »Festen« i virkeligheden er. Drama-
tisk helt klart ja – men indholdsmæssigt? Tjah.
Dogmesuccesen skyldes vel også, at der vrides
det optimale ud af en familiehøjtid og ritualer
fyldt med forløjethed. En anklage mod den
borgerlige løgn. Afsløringsteknikken er ren
Henrik Ibsen.

Stykkets figurer er holdt stramt på Landes-
theater. De er troværdige i alle detaljer og
myldrer over scenen. Rollelisten er lang. Næ-
sten hele Landestheaters faste ensemble er på
scenen, dertil et par gæsteskuespillere og børn
som statister.

Alle 16 professionelle skuespillere er glim-
rende, men vi er her nødt til at holde os til de
vigtigste. Sønnen Christian spilles med masser
af smerte af André Eckner, men med knap så
megen trods og kontrol Den uhyggelige smerte
er i André Eckners skikkelse udtryksløs, nogle
gange for udtryksløs.

Durkdreven
Faderen spilles af Stefan Eichberg, der in natu-
ra ikke ser ældre ud end André Eckner, hvilket
man dog gradvist glemmer. Eichberg behersker
nemlig faren, den durkdrevne hotelejer, der
præcist ved, hvad han gør. En strateg, der dog
farer vild i det spil, som også festens tjenere
tager del i. 

- Hvorfor gjorde du det far? Spørger børne-
ne i den afsluttende morgenmadsscene, der
kan synes overflødig, men netop med denne
replik ikke er det.

- I var alligevel ikke mere værd, lyder  det
sidste giftstik fra rovdyret, der er blottet for
moral.

Reiner Schleberger er værd at fremhæve som
den anden søn, Michael, med en farlig afstum-
pethed, en omvandrende eksplosion, en char-
merende psykopat.

Sabine Unger er tvillingedatteren, der har
mistet sin søster, en letvægter med kroppen,
men en oprører med stemmen. Et menneske
mellem to stole og en rolle, som Sabine Unger
langsomt vokser i.

Endelig er der moderen, hende der vender
det blinde øje til for familiefredens (og man-
dens) skyld, lige indtil den ikke længere står til
at redde- spillet af Brigitte Lehner, der i fore-
stillingen gemmer sig, lige indtil hun som for-
svar holder angrebstalen mod Christian.

»Skål og til lykke«, lyder det surrealistisk gen-
nem det meste af forestillingen, indtil den flot
lander dér, hvor latteren forstummer i en lar-
mende tavshed. »Festen« er ren guf som teater-
stykke, og i Landestheaters opsætning holdt
påfaldende naturalistisk i scenografi og virke-
midler.

Det er grove festløjer – men de er sørens se-
værdige.

Schleswig-Holsteinisches Landestheater: Das
Fest – af Thomas Vinterberg og Mogens Ru-
kov. Instruktion: Ulrich Hüni. Premiere på
Rendsborg Teater, lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hemmelighedernes fede fest
Til faderens fødselsdag rasler skeletterne ud af skabet. André Eckner ses her som sønnen Christi-
an i en af de fastfrossede secener i Landestheaters udgave af »Festen«.

Christian (André Eckner) er nede at ligge i magtkampen mod faren. Med tjeneren Pia (Maria Steu-
rich), der så gerne vil elskes af ham. Men han er ødelagt og kan ikke gengælde.

Faren (Stefan Eichberg)  er nede at ligge, da den afstumpede, men også charmerende søn Micha-
el (Reiner Schleberger) går amok.

Udsolgt teaterforestiling aflyst Turbulenser i bonusklubben
FLENSBORG. Folketeatret måtte i går aflyse
den planlagte gæsteforestilling på Flensborg
Teater. Her skulle Folketeatret have opført
Henrik Ibsens »Et dukkehjem«, men måtte af-
lyse på grund af sygdom.

Medarbejdere fra Sydslesvigsk Forening
ringede i weekenden rundt til abonnenter for
at forhindre, at de mødte op i teatret. Mange
mødte dog alligevel op til en skuffelse. Det
gjaldt først og fremmest de teatergæster, der

havde købt billetter i løssalg. Forestillingen
var totalt udsolgt.

- Det vides endnu ikke på nuværende tids-
punkt, om der spilles en erstaningsforestilling
på et senere tidspunkt, siger Bernd Engel-
brecht fra Sydslesvigsk Pressetjeneste.

Han oplyser dog, at billetter kan refunderes
ved henvendelse til Sydslesvigsk Fortening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FLENSBORG. Rabatmærker, klubordninger
og særtilbud til stamkunder. Det vrimler
med alskens  ordninger, når man handler i
supermarkedet eller tanker sin bil.

Kunstneren Karin Hilbers kalder det for
»Turbulenzen im Bonus-Club« på en ny
udstilling, som vises i Kunst & Co. i Flens-
borg. Karin Hilbers udstiller blandt andet
grafiske værker i foreningens lokaler i
Klostergang ved Südermarkt. Udstillingen

åbnes på fredag klokken 19.30 og kan ses
til og med den 5. december. Der er åbent
om torsdagen fra klokken 17 til 19.30 og
lørdage fra klokken 11 til 13.

Karin Hilbers arbejder desuden med re-
lieffer i porcelæn, træsnit og blandings-
teknikker på malerier.

Den 5. december er der en »finissage«
med julepunch og lotteri. (FlA)


