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De 25 bedste bøger
AABENRAA. Litteratur-professor Peter Henschel
fra Hamborg gæster igen i år det tyske centralbibli-
otek i Aabenraa for at fortælle om de 25 mest be-
mærkelsesværdige bøger, der efter hans mening er
udkommet på det tyske bogmarked inden for det se-
neste år.

Det sker, når mindretalsbiblioteket holder »Lite-
ratur-Café« onsdag den 20. november. Arrangemen-
tet begynder klokken 19.30, og billetprisen er 50
kroner. Biblioteket beder om forhåndstilmelding på
telefon 74 62 11 58. (FlA)

Julekoncert i grænselandet
AABENRAA. Det tyske mindretals organisation,
Bund deutscher Nordschleswiger, arrangerer den 1.
december en stor julekoncert i grænselandet. Det
sker søndag den 1. december klokken 19.30 i Søn-
derjyllandshallen i Aabenraa.

Som topnavne er inviteret solotrompetisten Per
Nielsen og sopran-solisten Sofie Ottosen. På pro-
grammet er julesange fra Danmark, Tyskland og
England, samt gospel, spirituals og jazz fra USA. På
solo-programmet er blandt andet brudstykker fra
Händels Messias og Bachs Juleoratorium.

Medvirkende er Dansk-Tysk Kammerorkester,
Sønderborg Gospel Choir under ledelsen af Nis-Ed-
win List-Petersen, Jomfru Fanny Bigband med
Hanne Rømer som dirigent og pop- og jazzkoret
Hello Music.

Billetter kan købes i forsalg i Sønderjyllandshal-
len og på internettet på www.billetmaskinen.dk.

(FlA)

Tango-workshop
FLENSBORG. Den professionelle argentinske
tango-danser Julián Peralta underviser den 16. og
17. november i Saal Hamonie på Toosbuygade i
Flensborg. Harmonie arrangerer en tango-work-
shop delt ind i niveauer efter nybegyndere, let øvede
og fortsættere. Tilmelding kan ske til Susanne Han-
sen på telefon 0461-182 99 01 eller Dobri Gjurkov
på telefon 0461-494 34 17. (FlA)

Jaschke og
Herr Holm
FLENSBORG får i den
kommende tid besøg af
to kendte tyske kaba-
rettister og komikere.
Marlene Jaschke - eller
Jutta Wübbe som hun
retteligt hedder - kom-
mer den 15. november
på genvisit med sit
show »Auf dem Weg zu
Dir« i Det tyske Hus, og
Herr Holm - alias Dirk
Bielefeldt (billedet) -
belærer som håndfast
politimand publikum
om blandt andet det at
slukke et juletræ, der er
gået ild i. Det sker den
30. november, også i
Det tyske Hus.

Der er forsalg til beg-
ge aftener fra Reise-
büro Nielsen på Søn-
dertorv, Moin Moin i
Storegade og Friedens-
hügel, Det tyske Hus
samt boghandelen Lie-
segang i Slesvig.

(FlA)

Duo spiller Shubidua
AABENRAA. Sju-bi-Duo er navnet på en duo, der
spiller gamle Shubidua-sange. På fredag giver duo-
en koncert på danserestauranten Fjorden på Sønder
Havnevej i Aabenraa. På lørdag er der samme sted
rock og pop med danseorkestret Fantasy. Begge ar-
rangementer begynder klokken 21.30. Billetprisen
er 20 kroner. (FlA)

Rettelse
FLENSBORG. I omtalen af Leif Sestofts bog
»Drømme om Danmark« i lørdagsavisen havde der
indsneget sig en forkert formulering. Der stod, at
familien Partsch tog imod Frederik den Syvende og
overværede hans afsløring af Istedløven.

Kongen var ikke til stede ved afsløringen. Det
ærefulde hverv tilfaldt nemlig indenrigsminister
Orla Lehmann. Istedløven var i særdeleshed Le-
hmanns værk. Kongen holdt sig borte på selve da-
gen den 25. juli 1862, selv om han var i det sønder-
jyske. Hoffet ønskede formentlig  ikke at udæske 
tyskerne yderligere.

Vi beklager fejlen. (FlA)

Hamlet som
rengøringskone
Anmeldelse. Sebas-
tian Reck flytter den
klassiske Hamlet ind
i et stykke eksperi-
menterende teater.
Landestheater er dog
alligevel tro mod
Shakespeare i en 
ny opsætning af 
tragedien.

FLENSBORG. Hamlets ev-
ner er tankens. Ikke hånd-
ens. Han føler sig som ham,
der skal rydde op i Konge-
riget Danmarks rådden-
skab. Men forbandelsen er,
at det stiller krav, han ikke
kan leve op til.

Med hovedrollen Hamlet
står og falder enhver isce-
nesættelse af Shakespeares
skuespil. Og derfor står
Landestheaters ny opsæt-
ning sikkert.

Sebastian Reck spiller en
karakter, der stikker  dybt
og bliver fanget i begiven-
heder, han ikke selv styrer.
Reck svinger mellem det
sensible intellekt og det
vanvittige, og han magter
at flytte en klassisk rolle
ind i et stykke eksperimen-
terende teater. Det er dog
ofte som om, den eneste be-
grundelse for at sætte
Hamlet op påny er at flytte
handlingen over i en ny,
overraskende scenografi og
iscenesættelse.

Så længe instruktøren
forbliver tro mod handlin-
gen, går det. Men der skal
også være en mening med
galskaben. Denne mening
er der for det meste i Axel
Vornams version, selv om
det af og til kammer over i
komik.

Rødt laktøj
Scenen er sat: Vi er i en
borgerlig dagligstue med
60er-rytmer af Rolling Sto-
nes.

Hamlet kommer ind på
scenen forklædt som en
rengøringskone med støv-
suger. En overraskelse, der
virkelig har effekt.

Alle de melodramatiske
virkemidler får deres nød-
vendige plads: Et genfærd
med dannebrog, den for-
småede kærlighed og duel-
lerne.

Aktørerne kommer gnid-
ningsløst ind på scenen
med elevator. Og rigsråden
Polonius bliver ikke stuk-
ket ihjel, men slet og ret
ramt med det askebæger,
man har siddet og undret
sig over: Hvad laver det
dog der midt på scenen?

Blød i fatningen
Maria Steurich spiller Op-
helia med en styrke og en
tragik. Man forstår egent-
lig først bagefter, hvorfor
hun kommer ind på scenen
iført rødt laktøj. For da
hun smider jakken, bliver

hendes overbesvisnings-
kraft desto større.

Kongemorderen Clau-
dius spilles af Stefan Eich-
berg, der nok ser ud som en
morder, men alligevel er en
anelse for blød i fatningen.
Og Hamlets mor, dronning
Gertrud af Danmark, er sat
op som en fordragelig mo-
derskikkelse spillet af Do-
ris Dubiel. Ideen er god -
men jeg tvivler lidt på, at
det virker efter hensigten.

Som sædvanlig når det
gælder Hamlet, sker mor-
dene på samlebånd til
sidst. Efter tre timer skal

krudtet skydes af. Det ene-
ste, vi kan konkludere er, at
volden er meningsløs. Re-
sten overlades til den efter-
tænksomme teatergænger.
Døren står åben.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater:
Hamlet - af William
Shakespeare. Instrukti-
on: Axel Vornam. Flens-
borg Teater.

Hans Chr. Davidsen

Horatio (Steffen Casimir Roczek) får munden lukket  af Hamlet (Sebastian Reck) i Lan-
destheaters nyopsætning af Shakespeares tragedie. (Foto: Ina Steinhusen)

Trio fra Tel Aviv slutter af
FLENSBORG. Den unge
israelske klassik-formation
Tel Aviv Trio spiller søndag
den 17. november på Muse-
umsberg i Flensborg. Kon-
certen markerer afslutnin-
gen på særudstillingen
»Fashion + Design > next,
Junges Design aus Israel«.

Besætningen består af
klaver, violin og cello. På
programmet er Mozarts
Trio i C-dur K548, Benja-
min Yusypovs Trio - speci-
elt komponeret til trioen -
og Beethovens Trio opus 70
Nr.1 i D-dur.

Tel Aviv Trios medlem-
mer er studerende ved mu-
sikhøjskolerne i Berlin og
Lübeck. Alle medlemmerne
har spillet som solister med
førende israelske orkestre,

og violinisten Matan Givol
har medvirket ved en højti-
delighed for den afdøde is-
raelske premierminister
Yitzhak Rabin.

Koncerten begynder
klokken 11.30 i Hans-Chri-
stiansen-Haus. (FlA)

Tre unge israelere,
der mestrer det klas-
siske repertoire. Trio

Tel Aviv spiller på
Museumsberg i

Flensborg.(Foto: FlA)


