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LONDON. Den er en af den slags
julesange, som mange briter vil
kunne synge med på uden at
glemme et eneste ord.

Nu er et af ordene til gengæld
blevet for meget for BBC, der i
år har censureret teksten til den
20 år gamle julesang »Fairytale
of New York« med det irske band
Pogues.

I sangen er det sangerinden
Kirsty MacColl, der står for den
stødende vokal og her synger
hun følgende til bandets front-
mand Shane MacGowan: «You
scumbag, you maggot/You cheap
lousy faggot«.

Det er ordet »faggot«, der blev
for meget for BBC, fordi det er
et meget hårdt ord for en homo-
seksuel mand. Derfor er ordet nu
fjernet fra sangen.

- BBC Radio 1 spiller en redi-
geret version af »Fairytale of
New York« som ikke inkluderer
ordet »faggot«, eftersom det er et
ord, som flere af vores lyttere vil
finde stødende, skriver BBC i en
pressemeddelse.

En talskvinde for Pogues for-
tæller til nyhedsbureauet AP, at
bandet med sikkerhed vil more
sig over BBC’s beslutning.

- Denne sang hører til julen li-
ge så meget som den britiske
dronnings juletale, og nu er den
så lige pludselig stødende. Det
virker meget mærkeligt og jeg er
sikker på, at bandet vil more sig
over det, siger talskvinden.

(FlA)

Julesang
censureret

BERLIN To danske børne- og
ungdomsfilm er udtaget til næste
års filmfestival i Berlin, Berlina-
len. Ifølge festivalens hjemmesi-
de skal »Cykelmyggen og danse-
myggen« og »Fighter« kæmpe om
priserne i de to kategorier for de
yngere biografgængere.

Veteranerne Jannik Hastrup og
Flemming Quist-Møller står bag
tegnefilmen om de dansende
myg, der havde premiere i juni og
holdt sig på biografernes reper-
toire i over fem måneder. In-
struktøren Natasha Artys ac-
tiondrama »Fighter« havde pre-
miere i fredags, fik fine anmel-
delser og blev med godt 10.000
billetter weekendens næstmest
sete film i biograferne, kun over-
gået af »Det gyldne kompas«.

Festivalen i Berlin finder sted i
dagene fra den 7. til den 17. fe-
bruar. (FlA)

Myggen cykler 
til Berlinalen

Anmeldelse. Der er dømt
ren underholdning på
Landestheater med klas-
sikeren »Die Feuerzan-
genbowle«. Nogle steder
er den lidt bleg, andre
steder ganske suveræn.

FLENSBORG. Har man sagt
»Feuerzangenbowle«, har man
også sagt Heinz Rühmann. Film-
klassikeren fra 1944 hænger ved,
og det må skuespilleren Reiner
Schleberger kæmpe mod i Lan-
destheaters ny opsætning af ko-
medien.

Schleberger slipper bestemt
med æren i behold, men er i sa-
gens natur en smule farveløs i
sammenligning med Heinz
Rühmann. Hvem tør røre ved
ham på piedestalen? Det ville
være helligbrøde.

Det er heller ikke kalorier,
Landestheater belaster sit publi-
kum med her op til jul. »Die Feu-
erzangenbowle« er pure under-
holdning, der ikke bevæger sig

mange centimeter væk fra fil-
men. Fyldt med små lystigheder
og tro over for stykkets karakte-
rer.

For danske læsere, der måske
er mest vant til gløgg, skal vi op-
lyse, at en »Feuerzangenbowle«
er en slags punch. Navnet kom-
mer fra den tang, som  holder en
brændende romfyldt sukker-
klump over en bowle. Der kom-
mer aldrig meget ild på scenen i
denne forestilling, men nok så
megen fut, da en samling gamle
skolekammerater mødes til en
ordentlig herrerunde med bow-
lens indhold som det sociale
brændstof.

Johannes Pfeiffer (Reiner
Schleberger) føler sig af gode
grunde en smule udenfor, da de
andre snakker om deres gode,
gamle skoletid. Den succesfulde
forfatter er kun blevet undervist
af en huslærer og er derfor ble-
vet snydt for alskens uartigheder
og drengestreger. Ergo: Han er
ikke noget menneske.

Lidt blege karakterer
Der er ingen anden vej end at la-
de sig indskole på et drengegym-

nasium i provinsen, hvor han lige
fra første dag lægger ud med
narrestreger over for lærere og
klassekammerater.

Her befolkes klasselokalet af
den godmodige, men distræte
professor Bömmel (Jürgen
Böhm), den bestemte rektor
Knauer (Herbert Wegner) og ikke
mindst professor Crey (Stefan
Eichberg) med sin herlige flade
tyske udtale: »Sä sänd ätwas al-
bärn«.

Ynglingene ved skolebænkene
er den flegmatiske Husemann
(André Eckner), stræberen Luck
(Matthias Avemarg-Wessollek)
og Michael Dreesen og Matthias
Fuhrmeister i et par lidt for ble-
ge karakterer.

Kys til Cornetto-is
Højdepunkterne indtræder, da
professor Crey i naturvidenska-
bens navn lader sine elever lidt
blåbærsnaps. Selv om det kun
bliver »een wönzääges Schlöck-
chen«, så aner de unge mænd
skandalen: Fuldskab i professo-
rens time - og det med rektor, der
tager dem på fersk gerning.

Johannes Pfeiffer er forlovet

med noget af en bestemt dame
(Sabine Unger), mens det begyn-
der at slå gnister mellem ham og
rektorens datter (Maria Steurich)
- hver udstyret med en Cornetto-
is i en hylende morsom scene. Og
så er der sat kurs mod finalen,
hvor klimaksen nås med den for-
midable forvekslingsscene mel-
lem professor Crey og Pfeiffer
klædt ud som professor Crey -
her var undertegnede solgt.

Selv om figurerne er let gen-
kendelige, så har instruktøren,
den 44-årige Steffen Pietsch, al-
ligevel sat sine fingeraftryk her
og der.

Der er lidt svagheder i skue-
spillet et par steder, men hoved-
sagen er, at vi alle kommer på
skolebænken igen.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Die Feuerzangen-
bowle - af Heinrich Spoerl og
Hans Reimann. Instruktion:
Steffen Pietsch.Vises på te-
atrene i Flensborg, Slesvig og
Rendsborg og som gæstespil i
Husum, Frederiksstad, Nibøl
og Læk.

Hans Chr. Davidsen 

Halløj i klasselokalet

SLESVIG. Sigurd Raschèr er
pioneren inden for den klassiske
saxofonmusik. I 1969 tog en
kvartet navn efter ham, og siden
er den blevet berømt langt ud
over Østrigs grænser.

Raschèr-Saxophonquartett er
for første gang nogenside gæst
hos Slesvig-Holstens Symfonior-
kester, når der ved nytårskoncer-
terne spilles musik af foirtrinsvis
amerikanske komponister. Kon-
certen er sæsonens fjerde symfo-
nikoncert og kan opleves i Sles-
vig Teater tirsdag den 8. januar, i
Det tyske Hus i Flensborg onsdag
den 9. januar og i Rendsborg Tea-
ter fredag den 11. januar. Alle
koncerterne begynder klokken
19.30.

Torsdag den 10. januar spiller
Slesvig-Holstens Symfoniorke-
ster også i Kongresshalle i hu-
sum, men her er det programmet
fra den tredje symfonikoncert,
der spilles. Husum-koncerten be-
gynder klokken 20. (FlA)

Klassisk
saxofonmusik

Dydsmønsteret begynder omsider
at flippe ud. Matthias Avemarg-
Wessollek rider på skuldrene af
Michael Dreesen.

Professor Crey (Stefan Eichberg) afhører sine un-
dersåtter (Michael Dreesen og Reiner Schleberger i
lektien). (Fotos: Landestheater)

Police har kun solgt 6000 billetter
Koncert. Sommerens
stort anlagte koncert i
Haderslev er kommet
trægt fra start med bil-
letsalget. Arrangørerne
havde regnet med flere
solgte billetter.

HADERSLEV. Billetsalget til
koncerten med The Police nær-
mer sig de 6000. I februar går
bagmændene i Kultur i Syd i

gang med en kraftig markeds-
føring af koncerten i juni, der
skal samle 30.000 mennesker
på Haderslev landsstævnesta-
dion.

- The Police bør kunne sælge,
men jeg ville da gerne, at vi
havde været lidt længere frem-
me med salget på nuværende
tidspunkt, siger eventmager i
Kultur i Syd, Jes Johansen, til
JydskeVestkysten

I februar går han i gang med
at undersøge mulighederne for
radiospots i både Danmark og

Tyskland. Billetsalget åbnede
den første weekend i julemåne-
den, og tidspunktet tilskriver
Jes Johansen, at åbningssalget
holdt sig på beskedne 3000
stykker.

Konkurrencen om rock-
publikummets penge er siden
blevet skærpet, da andre navne
har meldt deres ankomst,
blandt andre Kylie Minogue og
Rod Steward.

Når Jes Johansen vurderer, at
The Police nok skal sælge, kan
han læne sig op ad en artikel i

Jyllands-Posten for nylig, hvor-
af det fremgik, at The Police
omsatte for over 200 millioner
dollars efter sin turnevirksom-
hed i 2007. Turneen fortsætter
næste år, og indtil nu har grup-
pen solgt 1,8 millioner billetter,
hvilket gør Sting og hans to
medmusikere til den bedste
rockforretning i år. Således
overgår de engelsk-amerikan-
ske rockveteraner, der så da-
gens lys i 1970erne, ungdoms-
idolet Justin Timberlake i om-
sætning. (FlA)


