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Anmeldelse. Meike Fuhrmei-
ster har solorollen i den enkle,
men fængende børneforestil-
ling »Jenny Hübner greift ein«.

FLENSBORG. Pludselig!
En hånd hamrer gennem bogen og

river den lille pige Olga med ind i
handlingen. 

Pludselig.
Ligger den lille pige ikke bare i sin

trygge seng og læser om sørøvere.
Pludselig.Står hun med sablen på

struben langt væk hjemmefra.

Siderne i bogen bliver
flænset af en hånd, der på
Landestheater tilhører sku-
espilleren Meike Fuhrmei-
ster. Hun står solo på sce-
nen i forestillingen »Jenny
Hübner greift ein« - en tre kvarter lang
historie for børn fra ni år og opefter. 

Meike Fuhrmeister spiller en kvinde
fra fra firmaet »Mogrek«, Jenny Hüb-
ner, der står for »Mobile Geschichte
Rettungs Kommando«. Hendes opgave
er at redde truede personer ud af bø-
ger, som de er faldet lidt for dybt ned
i. Og mon ikke mange børn kender

denne følelse efter Harry Potters sejrs-
gang over den halve verden.

Stykket er skrevet af tysk-jordaneren
Hartmut El Kurdi og i øvrigt også ud-
kommet som bog få forlaget Sauerlän-
der. Det glider af sted. Den tykke bog
forvandles til et piratskib, og den lille
pige, Olga, er blot en dukke, som Mei-
ke Fuhrmeister styrer elegant – samti-
dig med at hun selv agerer og bygger

om på den sparsomme
scenografi, der kan rul-
les ind på scenen og er
på størrelse med en lille
kommode.

Kassen af træ er fyldt
med muligheder, luger og klapper. Kni-
ve kan hurtigt gøre det ud for at være
sørøvere, og bogens sider bliver med
dødningehoveder til sejl på et stort pi-
ratskib.

Der er teater, der inddrager det unge
publikum, og som frem for alt tager
det alvorligt. Meike Fuhrmeister er til
stede i nuet og fanger lynhurtigt kom-

mentarer fra salen, uden at det virker
som om, hun skal have det rigtige svar
for at komme videre i handlingen.

Og så varer fortællingen ikke længe-
re end højst nødvendigt. Den stopper –
pludselig. Og kan bestemt anbefales.

Schleswig-Holsteinisches Landest-
heater: Jenny Hübner greift ein – af
Hartmut El Kurdi. Instruktion: Odet-
te Bereska.  Opført på teatrene i
Slesvig og Flensborg. Vises på
Rendsborg Teater mandag og tirs-
dag.

Hans Christian Davidsen

Når man bliver slugt af en bog

Jenny Hübner (spillet af Meike Fuhrmeister) er
damen fra et firma, der skal redde bogorme, der
er blevet væk i bogen. Til venstre er hun på jagt
efter den lille pige Olga. Ovenfor er hun forvand-
let til historiens pirat. (Foto: Landestheater)

Berlinale. Ulrich Thomsen og Trine
Dyrholm var blandt skuespillerne på
den røde løber, da filmfestivalen i
Berlin åbnede. Danmark har to film
med.

KØBENHAVN. Ulrich Thomsen flokkedes med skuespille-
re fra det meste af verden, da den 59. filmfestival i Ber-
lin åbnede torsdag aften. Sammen med blandt andre
Michelle Pfeiffer, Demi Moore, Renee Zellweger, Kate
Winslet og Keanu Reeves gjorde han sin entre på den
røde løber.

Den danske skuespiller var i selskab med den tyske
instruktør Tom Tykwer, som har instrueret thrilleren
»The International«, som har Ulrich Thomsen på rolleli-
sten, og som blev vist på festivalens første aften.

Danmark er repræsenteret med to film på festivalen.
»Lille soldat« instrueret af Annette K. Olsen med Trine
Dyrholm i hovedrollen som hjemvendt soldat fra en in-
ternational mission, der påtager sig rollen som livvagt
for faderens kæreste, en afrikansk prostitueret. Filmen
er valgt til hovedkonkurrencen, hvor de bedste film dy-
ster om guld- og sølvbjørne, herunder også den tyske
film »Sturm« med Jesper Christensen og Bent Mejding
på rollelisten.

Danmark er også repræsenteret med »Max Pinlig« i
kategorien K plus, hvor børnefilm fra hele verden kæm-
per om en krystalbjørn. Desuden er to danske kortfilm
for børn og unge »Cathrine« og »Musen« med i konkur-
rencen.
»Human Zoo«, den første spillefilm, som den dansk-
franske skuespiller Rie Rasmussen har instrueret, er og-
så udtaget til dette års festival i Berlin.

Den 32-årige Rie Rasmussen er født i Danmark med
ni søskende i en sammenbragt familie. Hun har senere
levet og arbejdet i USA og Frankrig, og hun debuterede

som skuespiller i instruktøren Brian de Palmas »Femme
Fatale«. Den rolle skaffede hende et job som model for
Gucci, og hun fik senere hovedrollen i den franske in-
struktør Luc Bessons »Angel-A«.

I 2004 instruerede hun sin første kortfilm, “Thinning
the Herd”, som blev valgt til festivalen i Cannes.

Rie Rasmussen har selv en af hovedrollerne i »Human
Zoo«, der er beretningen om en ung kvinde, som flygter
fra krigshandlingerne på Balkan, og hendes senere
skæbne i Paris.

Filmen vises i sektionen Panorama i Berlin, hvor festi-

valen til og med den 5. - 15. februar.
Instruktøren Lone Scherfigs ny, engelsk-sprogede spille-
film, »An Education«, vises ved en såkaldt gallascre-
ening på dette års filmfestival i Berlin.

Lone Scherfigs dogmefilm »Italiensk for begyndere«
blev i 2001 belønnet med Sølvbjørnen i Berlin, hvoref-
ter den indledte et sandt triumftog over den ganske
verden. Hendes seneste film, der vises uden for konkur-
rence i den tyske hovedstad, vandt i weekenden publi-
kumsprisen på Sundance Festival i USA. /ritzau/

Danske skuespillere indtager Berlin

Den danske skuespiller Trine Dyrholm (fra venstre) i selskab med filminstruktøren Annette K. Olesen og den britiske
skuespiller Lorna Brown ved fotosessionen i forbindelse med præsentationen af filmen »Lille soldat«.

(Foto: Johannes Eisele, Scanpix

Lottes lotto
STORE VI.  Niederdeutsche
Bühne fra Husum kommer i
morgen klokken 16 på besøg i
Store Vi. Det plattyske teater
spiller lystspillet »Lotte speelt
Lotto« i Dörpshuus på invitation
fra Kulturkreis Großenwiehe-
Lindewitt.

Stykket handler om Lotte, der
ikke vil dele sin lottogevinst
med de andre, der er med i
gruppen. Hun forsøget med alle
midler at skjule genvinsten.
Medvirkende er Stefanie Bleeck,
Anne-Dore Jensen, K.H.
Deckmann og Dirk Carstensen.

Billetter kan reserveres tele-
fonisk ved henvendelse til In-
grid Wilkens på telefon 04604-
1427. (FlA)

Orgelkoncert
NIBØL.  Christuskirche i Nibøl
har en orgelkoncert på pro-
grammet lørdag den 28. febru-
ar. Kai Böhm-Krakenberg spiller
fra klokken 19 værker af Jo-
hann Sebastian Bach. Billetter
sælges ved indgangen. (FlA)

Rundvisning
FLENSBORG. Kunsthistorikeren
Nicola Kochhafen står i morgen
klokken 11 for en rundvisning
på Museumsberg. Hun viser
børn mellem seks og ti år rundt
til udvalgte kunstværker. Bag-
efter er der kunstværksted. 


