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Anmeldelse. Laserne
og pjalterne er skif-
tet ud. Ind kommer
velkædte skuespille-
re med revyagtig
energi i Landesthea-
ters udmærkede op-
sætning af Dreigros-
chenoper.

SLESVIG. Man kan disku-
tere, hvad vi skal med Ber-
tolt Brecht på teatret her i
2008.

Vel er der i Tyskland
magnater, der - med Liech-
tenstein som hæler - uden
hæmninger rager til sig,
mens dem nede på bunden
har den konstante trussel
om »konkurrenceevnen«
hængende over sig (»Erst
kommt das Fressen - dann
die Moral«). For ikke at ta-
le om de mennesker, der
må leve en tilværelse på
Hartz IV.

Men der er langt til
1920erne og 1930erne med
lejekaserner og fornedrel-
se.Verdens problemer er i
dag nogle helt andre.

Kyniske replikker
Landestheater har netop
haft premiere på en ny op-
sætning af Dreigroscheno-
per, hvor den småborgerli-
ge ideologi ses i pjaltepro-
letariatets hulspejl.

Man sætter sig til rette
og venter på svaret på,
hvorfor vi skal se den igen.

Nu ligger det dybt i den
tyske teatertradition, at
den almene dannelse også
skal plejes, og helt neglige-
re Brecht kan en teaterdi-
rektør i Tyskland jo ikke.

Vi er dog formentlig sta-
dig mange, der nyder
Brechts kyniske replikker,
og hans Verfremdungs-ef-
fekter holder den dag i
dag. Dertil kommer Kurt
Weills iørefaldende musik,
der i virkeligheden er 
kitschet og smågenial på
samme tid, for den har
svære krøller.Vi kender
melodierne, men har sand-
synligvis svært ved at syn-
ge dem i brusebadet.

Begavet komik
Landestheater serverer en
tilpas opdateret udgave.
Det lasede og lurvede
Charles Dickens-agtige
London-univers er skiftet
ud med en scene med fem
plateauer, der skjuler skue-
spillernes ben. De dukker
derfor op som en slags små
figurer, man kender fra
børns papirteater - med
begavede, komiske indslag
og Harlekins-agtige smin-
ke i ansigterne.

Figurerne er karikerede
og trukket hårdt op med en
herlig ironi. Rigtig stærkt
står Stefan Eichberg i rol-
len som den åleglatte slyn-
gel Macheath, der boltrer
sig i sin omgangskreds af
ludere, luskede gangstere
og et korrupt politi (her er
Brechts kobling mellem
samfundets top og den kri-

minelle underverden). Frie-
derike Linke har en spids
og sprød sødme i rollen
som Polly, Peachum-par-
rets (Jürgen Böhm og Sabi-
ne Unger) datter, som Mac-
heath gifter sig med. Og så
kan hun ligesom flere an-

dre af skuespillerne i styk-
ket synge. Det er altid en
fornøjelse at opleve skue-
spillere, der også har stem-
me.

Nu er stemmerne ikke
det afgørende til Kurt
Weills musik, der netop

skal være skæv. Men ind
imellem er det dog ganske
velgørende at lytte til.

Det bobler af sted med
godt skuespil, og frem for
alt er kostumerne gjort nu-
tidige. Instruktøren Perter
Schroth har dog tydeligvis

respekt for originalteksten
og udfordrer den måske for
lidt med paralleller til
samtiden. De eneste links
til 2008 får vi i selve prolo-
gen. Scenografien er ind-
bydende, og de borgerlige
møbler, der fires ned fra
loftet, spiller godt med på
Brechts samfundskritik.
Der er masser af revyagtig
energi i denne forestilling -
og det kan vel både Bertolt
Brecht og publikum være
tilfredse med.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater:
Dreigroschenoper - af
Bertolt Brecht (tekst) og
Kurt Weill (musik). In-
struktion: Peter Schroth.
Premiere i Slesvig Teater
søndag aften.

Hans Christian Davidsen

Brecht med
revyagtig
energi

I forgrunden er det Stefan
Eichberg og Friederike Lin-
ke som Macheath og hans
viv, Polly. Om lidt går de i
gang med det frække.

Galgen venter på gangsteren Macheath. Mon ikke Bertolt Brecht ville have klappet af disse kostumer. Bemærk benene,
der er løstsiddende bukser. Aktørernes egne ben er skjult bag plateauerne. (Fotos: Landestheater)

Koncert. Der bliver
eksklusiv chokrock i
Sønderborg, når Ali-
ce Cooper giver
udendørs koncert
den 16. juli.

SØNDERBORG. Trods et
på mange måder bizart liv
nægter Alice Cooper at
skrue ned for musikken, og
den 16. juli slippes han løs
i Sønderborg - nærmere
bestemt på friluftsscenen i
Mølleparken.

Det er »Kultur i Syd«,
der har hentet den gamle
præ-punker til byen.

Alice Coopers progressi-
ve musik tordnede løs i
slutningen af 1960erne og
1970erneog kun blev over-
gået af hans udfordrende
sceneoptræden. Han hu-
skes for udgivelser som
»Killer«, »School’s Out« og
ikke mindst »Welcome to
My Nightmare«.

Groteske shows
I de første år var Alice
Cooper navnet på bandet,
med Vincent Fournier som
frontfigur og sanger. Da
bandet blev opløst, fortsat-
te han solo og tog selv nav-

net, Alice Cooper.
Det gav ham mulighed

for at udvikle sceneshowet
i stadig mere grotesk ret-
ning, hvilket indebar imi-
teret halshugning, levende
kvælerslanger, konfettika-
noner og uddeling af pen-
gesedler.

Røg på den lukkede
Al denne selviscenesættel-
se kunne ikke undgå at på-
virke Alice Cooper, og hans
album fra 1978 måtte ud-
gives, mens han var indlagt
på et sindssygehospital.
Med vanlig selvironi gav
han det titlen »From the
Inside«.

Tiden frem til 1990erne
stod i alkoholtågernes
navn, men Alice Cooper
vendte stærkt tilbage - bå-
de på plade og i live sam-
menhæng. I den lange pau-
se havde tidsånden ind-
hentet ham, så han nu
fandt samklang med de ny-
este tendenser i musik og
sceneshow.

For mange yngre heavy-
grupper blev Alice Cooper
et levende forbillede, og
han fik derved fornyet
energi og inspiration til
både cd-udgivelser og nye
turneer.

I den kommende sommer

kan Alice Cooper opleves i
Bulgarien, Tyskland, Eng-
land, det meste af Skandi-
navien samt i en række
amerikanske stater. Under
denne turné giver han dog
kun een koncert i Dan-
mark.

Billetter koster 400 kro-

ner og kan købes i forsalg
på billetnet.dk, telefon 70
15 6565 og på alle posthuse
i Danmark.

Koncerten begynder
klokken 20.30.

Hans Christian Davidsen

For mange yngre heavy-grupper er Alice Cooper et leven-
de forbillede. Den 16. juli kommer han til Sønderborg.

(Foto: FlA)

Anmeldelse. Lone B.
Skovgaards »Tiden
hænger på træerne«
er ikke hverdagskost
på det danske bog-
marked.

KØBENHAVN. Optakten
til »Tiden hænger på træ-
erne« er en fødsel. Barnet
ligger forkert, og det over-
vejes, om lægen skal kon-
centrere sig om at få moren
eller barnet til at overleve.
Men mirakuløst går føds-
len i gang, og pigen Venu-
sia ser dagens lys i Rom år
1915. Hermed starter et
livsforløb, der følges frem
til 2001.

Lone B. Skovgaard lader
i sin debutroman Venusias
stemme berette om et
kvindeliv i et mere end
turbulent århundrede. Al-
lerede fra fødslen bærer
Venusia på en skæbne:
»Mit første åndedrag akti-
verede et eller andet fejl-
trin, der var begået i fami-
lien. Måske flere generatio-
ner før mig«. Det sætter li-
gefrem sit fysiske stigma
på hende. Pludseligt be-
gynder hendes hænder at
visne for til sidst at for-
svinde helt. Da familien
flytter til Danmark på
grund af økonomiske be-
sværligheder får hun gen-
nem en lang række år til-
sendt kunstige hænder

skåret i sort ibenholt, der
passer til hendes alders-
trin.

Venusia undrer sig over
sin skæbne, men hendes
morfar forklarer hende,
man må lære at leve med
de »sorte forbindelser«, der
er i enhver familie. Det gør
hun så godt hun kan med
skiftende mænd, børne-
fødsler og med kunstnerisk
udfoldelse. På trods af sit
handicap bliver hun bil-
ledhugger, men hun kan
ikke slippe ønsket om at
finde ud af hvad familie-
forbandelsen drejer sig om.
At hendes hænder begyn-
der at vokse ud igen, og
ender med at være på stør-
relse med en 13-årigs, er
måske tegn på, at en er-
kendelse er på vej.

»Tiden hænger på træer-
ne« er en utraditionel ro-
man, som er svær at place-
re genremæssigt. Det rea-
listiske i Venusias familie-
liv og de begivenheder der
præger det 20 århundrede
spiller en underordnet rol-
le. Lone B. Skovgaard har
brugt det tidsmæssige for-
løb til at skabt en særegen
surrealistisk roman, ikke
hverdagskost på det dan-
ske bogmarked.

Lone B. Skovgaard: Ti-
den hænger på træerne.
320 s. 249 kr. (Peop-
le’sPress)

Henrik Tjalve

Surrealistisk roman


