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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
DEN GRIMME ÆLLING
OG MIG
fredag kl. 18.30. lørdag og
søndag kl. 14, 16 og 18.
mandag-torsdag kl. 18.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
lørdag og søndag kl. 16.
OVER HÆKKEN
fredag kl. 18.30 og 20.30.
lørdag og søndag kl. 14, 18
og 20. mandag-torsdag kl.
18 og 20.
WORLD TRADE CENTER
fredag kl. 20.30 lørdag-
torsdag  kl. 20.

Kosmorama, Haderslev
BILER
lørdag og søndag kl. 15.15.
OVER HÆKKEN
fredag-torsdag kl. 18. lør-
dag og søndag også kl. 16.
WORLD TRADE CENTER
fredag-torsdag kl. 19.45.
DEN GRIMME ÆLLING
OG MIG
fredag-torsdag kl. 17.30.
lørdag og søndag også kl.
11.45 og 14.15.
GARFIELD 2
lørdag og søndag kl. 12.15.
MY SUPER EX
GIRLFRIEND
fredag-torsdag kl.
19.15 og 21.15.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
lørdag og søndag kl. 13.30.

Kino, Aabenraa
BILER
lørdag og søndag kl. 14.30.
OVER HÆKKEN
fredag kl. 16.15. lørdag 
og søndag kl. 16.
WORLD TRADE CENTER
fredag-torsdag kl.
18 og 20.30.
DEN GRIMME ÆLLING
OG MIG
fredag kl. 16 og 18.15. lør-
dag og søndag kl. 14 og
18.45. mandag-torsdag kl.
18.15.
SNAKES ON A PLANE
fredag og mandag-torsdag
kl. 20.15. lørdag og søndag
kl. 20.45.

Kosmorama, Sønderborg
BILER
lørdag og søndag kl. 16.45.
DEN GRIMME
ÆLLING OG MIG
fredag kl. 18. lørdag og
søndag kl. 14.30 og 18.
mandag-torsdag kl. 17.30.
DER VAR ENGANG
EN DRENG
lørdag og søndag kl. 16.15.
OVER HÆKKEN
fredag-torsdag kl. 19.15.
lørdag og søndag også 
kl. 15.
RENE HJERTER
mandag-torsdag kl. 18.
THE SENTINEL
fredag-torsdag kl. 21.
WORLD TRADE CENTER
fredag-torsdag kl. 20.

Biograflisten gælder fra og
med dag til og med torsdag
den 12. oktober. Listen er
baseret på de oplysninger,
de enkelte biografer har
stillet til rådighed for
Flensborg Avis.

Til minde 
om Vreeswijk
TØNDER. Felicia er en
dansk-svensk musikgrup-
pe, der blev dannet i 1997.
Det skete i forbindelse med
en stor mindekoncert på ti-
årsdagen for Cornelis
Vreeswijks død.

Felicia spiller et bredt
udsnit af Vreeswijks sang-
skat, og fredag den 13. ok-
tober kan gruppen opleves
i Hagge’s Musik Pub i Tøn-
der. Koncerten begynder
klokken 20, og billetprisen
er 75 kroner. (FlA)

Anmeldelse. Lan-
destheater viser en
herlig opsætning af
Ephraim Kishons
drilske leg med Sha-
kespeares »Romeo og
Julie«.

FLENSBORG. Ephraim
Kishon skrev i sine erin-
dringer:

»Jeg blev yndlingsforfat-
teren hos mine bødlers
børn«.

Den israelske forfatter
fik det meste af sin familie
slået ihjel i nazisternes ud-
ryddelseslejre. Da han dø-
de  i 2005, havde hans sati-
riske produktion solgt i
mere end 40 millioner ek-
semplarer – deraf 33 mil-
lioner på tysk.

Et paradoks som så man-
ge andre paradokser i Ki-
shons liv. Han fortalte selv,
hvordan en tysk soldat i en
lejr skød ti jøder omkring
ham, men sprang ham over.
»Han lavede en fejl ved at
lade en satiriker leve«,
skrev Kishon. Humoren
var hans bidrag til den
nødvendige forsoning.

Flere af Kishons bøger
blev oversat til dansk, men
han opnåede aldrig den sa-
me folkelige popularitet i
Danmark som i Tyskland.

Kærligheden 
er fordampet
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater har taget

Kishons herlige lystspil
»Es war die Nachtigall« på
programmet – en turbulent
musical, hvor Kishon red-
der Shakespeares par Ro-
meo og Julie fra deres tra-
giske død. I stedet for pla-
cerer han dem i en hver-
dag, hvor den store roman-
tiske kærlighed er fordam-
pet. En hverdag med evige
skænderier og en ustyrlig
teenagedatter.

Skuespillerne bliver sat
på noget af en prøve i store
spring mellem flere roller:
Matthias Fuhrmeister er
både Romeo og den ald-
rende franciskanermunk
Lorenzo, mens Sabine Un-
ger elegant og overbevisen-
de springer fra rollen som
Julia til datteren Lucretia
og Julias tidligere amme
på 85 år.

Overraskelser
Rollespringene sløres ikke.
Tværtimod bevæger fore-
stillingen sig hele tiden i
flere lag. Snart spiller sku-
espillerne teater, snart står
de direkte og fortæller
publikum, at dette kun er
teater. Suffløren og Arthur
Weinbrenner, der akkom-
pagnerer på keyboard, går
flere gange i dialog med
skuespillerne.

Da skænderierne mellem
Romeo og Julie når et høj-
depunkt, vågner William
Shakespeare (spillet af
Jürgen Böhm) fra de døde
og forsøger med sit danne-
de sprog at få de to kom-
battanter tilbage på rette
spor.

Men Kishon har kommet
masser af hurtige pointer
og overraskende drejninger
i dette lystspil, deriblandt
selvfølgelig også original-
citater fra »Romeo og Ju-
lie«, der får en helt anden
og underfundig betydning
i stykket.

Scenografien spiller med
på handlingens spring
mellem flere planer. I

1600-tallets boliginteriør
fra Verona spiller moderne
Nivea-creme og en gummi-
varmedunk en ikke helt
ubetydelig rolle.
Man behøver ikke at være
solgt til Shakespeare for at
nyde denne forestilling.
Heller ikke til Kishon. Men
det bliver man nok allige-
vel bagefter.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Es
war die Nachtigall - af
Ephraim Kishon. In-
struktion: Walter Ni-
klaus. Spilles på teatre-
ne i Flensborg, Slesvig
og Rendsborg.

Hans Chr. Davidsen

Kikset
romantik
og komiske
rollespring

Jürgen Böhm er Shakespeare genopstået fra de døde, mens Sabine Unger, Matthias
Fuhrmeister er Romeo og Julie i et tyndslidt ægteskab. (Foto: Landestheater)

Koncert. Afdøde Niels Hen-
ning Ørsted Pedersens faste
guitarist kommer til Slesvig
den 28. oktober.

SLESVIG. Den svenske guitarist Ulf
Wakenius får æren af at åbne
Schleswiger Jazzherbst lørdag den
28. oktober. Koncerten er Sydsles-
vigsk Forening bidrag til Jazzherbst,
der arrangeres af Schleswiger Music
Club. Koncerten foregår i Kasino
Stadtfeld i Fachklinik og begynder
klokken 20.

Ulf Wakenius var i mere end ti år
det musikalske omdrejningspunkt
for den afdøde danske jazzbassist
Niels Henning Ørsted-Pedersen.
Formidabel teknik kombineret med
en varm og dynamisk feeling er
svenskerens varmemærke. Siden
1997 har han også spillet med i
Oscar Petersons kvartet. Pat Methe-
ny, Herbie Hancock, Ray Brown og
Michael Brecker er nogle af de an-
dre, Waknius har optrådt med,
blandt andet på JazzBaltica i 2003.

Billetter koster 12 euro for med-
lemmer af  Sydslesvigsk Forening og
Schleswiger Music Club og 15 euro
for ikke-medlemmer.

Der er forsalg i det danske sekre-
taariat i Lolfod 69 i Slesvig, bog-
handlerne Liesegang og Eule samt
Augensplitter. (FlA)

Svensker åbner efterårsjazzen

Ulf Wakenius er inviteret af Sydslesvigsk For-
ening og Schleswiger Music Club. (Foto: FlA)

Dingfeld spiller i Tarp
TARP. Der er værker af Pachelbel, Reger og Bach på
koncertprogrammet, når organist Dennis Dingfeld
spiller i Tarp Danske Kirke torsdag den 12. oktober.
Dennis Dingfeld stammer fra Flensborg, hvor han i
2002 blev student fra Duborg-Skolen. Han har har
siden 2002 studeret ved Det Jydske Musikkonserva-
torium i Århus og tog i år kantoreksamen.

Fra 1996 til 1998 var han organist ved den tyske
menighed i Fruerlund i Flensborg, og siden 1998 har
han været organist ved Ugle Herreds danske menig-
heder. Dennis Dingfeld varmer i øvrigt op til en
større koncertrejse, der i december går til USA.

Koncerten i Tarp begynder klokken 19.30. (FlA)

Lyksborg-kor fylder ti år
LYKSBORG. Koret inTakt fejrer ti års fødselsdag
med en koncert i Auferstehungskirche i Lyksborg i
morgen aften  klokken 19. På programmet er nogle
af de sange, som koret indstuderede, da det hele be-
gyndte. Der synges også kendte popsange og tradi-
tionelle folkesange under ledelse af Heike Vogtlän-
der-Baxter, der har stået i spidsen for koret siden
starten. Ann Cordes sørger for akkompagnement på
klaver.

InTakt deltog sidste år i Slesvig-Holsten-konkur-
rencen »Choralle«, hvor det vandt førstepræmien.
Koncerten i morgen byder også på en gæsteoprtæ-
den med mandskoret fra Tastrup under ledelse af
Heinz Rohrbach. Detlef Eulenberger og Adelheid
Welschof medvirker på henholdsvis saxofon og or-
gel.

Der er gratis adgang til koncerten. (FlA)


