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Aabenraa Kommune
byder på tre koncer-
ter i forbindelse med
FolkBaltica. Desuden
er der pilgrimsvan-
dring fra Kliplev til
Flensborg.

AABENRAA. Den 22.-26.
april indtager festivalen
FolkBaltica Aabenraa
Kommune med folkmusik
og pilgrimsvandring.

FolkBaltica, der har ek-
sisteret i fem år, er en del
af det kulturelle Østersø-
netværk ars baltica, og i år
er Aabenraa Kommune
med som sponsor for første
gang.

Hvert år sætter festiva-
len fokus på et nyt Øster-
sø-land, og i år er turen
kommet til Danmark. I Aa-
benraa Kommune bliver
festivalen markeret med
flere koncerter rundt om i
kommunen.

- Det er oplagt, at Aa-
benraa Kommune, der har
tre fjorde ud mod Østersø-
en og et rigt musikliv, en-
gagerer sig i FolkBaltica,
siger formanden for kul-
tur- og fritidsudvalget i
Aabenraa Kommune, Povl
Kylling Petersen (S).

- Her er virkelig mulig-
hed for at kommet tæt på
musik, der på én gang er
underholdende og anderle-
des end den, som normalt
fylder lydbilledet.

Sammen med den tyske
jazz/folkgruppe Hans Dans
lader den dansk/svenske
trio Habbadam nordisk og
keltisk folktradition mø-
des, når de spiller op på
Deutsche Zentralbücherei i
Aabenraa den 22. april
klokken 19.30.

Samme aften klokken 20
spiller den svensk duo
Dråm Pilgrimskoncert i
Kliplev Kirke. Det bliver
en særlig oplevelse, når de
middelalderlige sange og
ballader bliver ledsaget af
fortryllende toner fra har-
per og sækkepiber i den
gamle valfartskirke.

Den 23. april klokken 20
giver Dråm og Habbedam
fælles koncert på Store
Okseø i Sønderhav, der har
etableret sig som fast spil-
lested for FolkBaltica.

Da Danmark er festiva-
lens tema arrangerer Folk-
Baltica en pilgrimsvan-
dring fra Kliplev til Flens-
borg den 19. april. Der ind-
ledes med andagt og musik
i Kliplev Kirke fra mor-
genstunden klokkken otte
Når de vandrende er vel
fremme i Flensborg, åbnes
udstillingen »Pilgerroute« i
Helligåndskirken i Flens-
borg med musik og hi-
storiefortælling om den
gamle hovedfærdselsåre
Oksevejen. Programmet
findes på bibliotekerne og
borgerservicecentre og på
dansk og tysk på
www.folkbaltica.de

Hans Christian Davidsen

Mere om FolkBaltica 
på næste side

FolkBaltica
slår også
tonen an i
Aabenraa 

Kammeroperaen
»Die weiße Rose«
har en gennemført
scenografi, der un-
derbygger den indre
handling. Partierne
som søkendeparret
Scholl har Ansgar
Hüning og Marret
Winger. (Foto: Henrik
Matzen)

Anmeldelse. Schles-
wig-Holsteinisches
Landestheater har
Udo Zimmermanns
længe oversete »Die
weiße Rose« på pla-
katen som kammer-
opera. Den udmær-
ker sig ved to stærkt
ekspressive partier,
et velspillende orke-
ster og en scenografi
lavet med omtanke.

FLENSBORG. Udo Zim-
mermanns kammeropera
»Die weiße Rose« havde
premiere i midten af
1980erne. Zimmermann
var dengang en af DDRs
største komponister, og da
premieren fandt sted i
Hamborg, fik operaen en
kolossal publicity. Her var
et stykke østtyske pacifis-
me, som kunstnerisk kunne
fortæres af et vesttysk
publikum. En charmerende
sjældenhed midt i al kold-
krigspropagandaen fra
Østberlin.

»Die weiße Rose«
gik sin sejrsgang på
både øst- og vesttys-
ke teatre, men i 1989
faldt muren, og så
blev der bemærkel-
sesværdigt stille om
stykket. Indtil godt
seks år siden, da
Theater Krefeld-
Mönchengladbach
satte det på program-
met.

Det er pudsigt nok
det teater, som Mi-
chael Grosse - den
nuværende chef for
Schleswig-Holstei-
nisches Landesthea-
ter - rejser videre til
efter sæsonen 2009-
2010. Michael Grosse
tog ved sin ankomst
til Slesvig-Holsten flere
dygtige teaterfolk med sig
fra sin baggrund i det tid-
ligere DDR, og det satte
naturligt nok også et vist
præg på spilleplanerne.

Det er nu Landestheaters
tidligere operadirektør Ha-
rald Höferl, der har sat
»Die weiße Rose« i scene.
Kammeroperaen er skrevet
for to sangere og 15 instru-
mentalister, og det er lige,
hvad der er plads til på de
små scener på teatrene i
Flensborg og Slesvig.

Librettoen har ingen
egentlig handling, men
genspejler de kvaler, følel-
ser og samvittigheds-
spørgsmål, som Hans og
Sophie Scholl havde i ho-
vederne i deres eneceller
frem til deres henrettelse
den 22. februar 1943.

Ansvaret
De to søskende var med-
lemmer af modstandsgrup-
pen »Die weiße Rose«, den
illegale kristne gruppe, der
trykte og uddelte tekster
med opfordringer til det
tyske folk om at gøre mod-
stand mod det nazistiske
regime.

For at beskytte vennerne
påtog Hans og Sophie
Scholl sig i første omgang
hele ansvaret, men i skue-
processen (ledet af den be-
rygtede »dommer« Roland
Freisler) kom vennerne
med i faldet. De blade, som
Weiße Rose trykte, blev i
øvrigt smuglet ud til de al-
lierede og senere kastet

ned af engelske flyvere
over de tyske byer.

Kammeroperaen kan dog
til dels også opleves som et
mere overordnet requiem
om alle tider. Musikken er
skrøbelig og har en stærk
passionskarakter fyldt
med mellemtoner og for-
skydninger, som kræver, at
man lytter meget opmærk-
somt. Der er masser af
klanglig raffinement i den
musikalske fremførelse på
Landestheater, og derfor
kan det undre, at kun ka-
pelmesteren Theo Saye bli-
ver nævnt i programmet.
Man kunne sagtens have
nævnt alle 15 musikere,
der virkelig får musikkens
stærke tonalitet til at stå
krystalklart.

Ekspressivt
Marret Winger har partiet
som Sophie Scholl og fyl-
der det ekspressivt ud med
ofte indviklede sanglinjer
og eftertrykkelighed. Det
er et menneske, der i sin
kamp for en retfærdighed
på jord må dø for den mest
infame uretfærdighed –
tættere kommer man ikke

på Jesu budskab.
Ansgar Hüning har

partiet som Hans
Scholl og både mat-
cher og giver det
maskuline modspil
med sikker intona-
tion.

Scenografien er
med til at gøre denne
kammeropera vellyk-
ket. Da teksten er
statisk og kun lever
gennem en indre,
sjælelig handling,
skal billederne give
modspil. Risikoen er
her en scenografi, der
stjæler opmærksom-
heden fra den indre
handling.

Men skismaet løses
ved at skærme scenen
af med gennemsigtige

lameller helt i front mod
publikum. Bag lamellerne,
der består af en slags net,
står de to sangere i hver
deres celle - aflukket fra
hinanden, men alligevel i
en åndelig kontakt gennem
librettoen. Det forreste net
bliver samtidig et lærred
for historiske film og fotos
fra nazitiden - og med tek-
ster fra de breve og nota-
ter, som kammeroperaen
bygger på.

Stor virkning
Til sidst brydes barrieren
mellem Hans og Sophie
Scholl, og de to træder til
sidst åbent ud foran publi-
kum. Orkestret sidder ba-
gest på scenen bag lamel-
ler, der har en mere af-
skærmende funktion. Alt
sammen med en stille, men
stor virkning, begået af
scenograf Sven Hansen.

Kammeroperaen varer
blot en time og kan alene
ud fra indholdet anbefales
til et publikum, der ellers
ikke normalt går til opera.
Historien om »Die weiße
Rose« kan ikke fortælles
tit nok.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Die
weiße Rose (kammero-
pera). Libretto: Wolf-
gang Willaschek. Musik:
Udo Zimmermann. Isce-
nesættelse: Harald Hö-
ferl. Premiere på Flens-
borg Teater i påsken.

Hans Christian Davidsen
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