
FLENSBORG AVIS — Mandag 19. april 2010 — 18KULTUR

SØNDERBORG. I en nyligt publiceret undersø-
gelse sættes der fokus på professionelle, klassi-
ske musikeres sundhed. Og det er et skræm-
mende billede, der tegnes.

En professionel, klassisk musiker har to til tre
gange så høj risiko for problemer med muskler
og led som gennemsnittet af den danske ar-
bejdsstyrke.

Sønderjyllands Symfoniorkesters musikere
har også deltaget i projektet, og blandt andet
derfor har orkestret sat ekstra fokus på musi-
kernes helbred - for problemet er gammel-
kendt i branchen og koster hvert år mange sy-
gedage. Orkestrenes økonomi lider herunder,
og den enkelte musiker, der sidder med proble-
met, kan risikere at skulle leve med stærke
smerter resten af livet, i visse tilfælde endda at
måtte omskoles til et job uden for koncertsa-
len. Og det kan være svært, hvis man som
mange musikere har arbejdet målrettet på en
musikerkarriere siden barneårene.

Derfor har Sønderjyllands Symfoniorkester
nu taget en række initiativer, der skal forebyg-
ge og behandle slidskader og smerter.

Når arbejdsugen starter, er der flere tilbud.
Alle ansatte - musikere og teknisk/administra-
tivt personale - har fitnessordning, alle har til-
bud om fysioterapi, og flere gange ugentlig er
der pausegymnastik indlagt i arbejdsdagen for
musikerne.

- Vi har erkendt, at problemerne med smer-
ter og skader ikke går væk af sig selv. Det har
enorme omkostninger for den enkelte musiker,
og sygedagene koster os dyrt. Hver gang, en
musiker er sygemeldt, skal vi hente en erstat-
ning ind udefra - vi kan ikke bare lade arbejdet
ligge, til medarbejderen er frisk igen, for der er
en koncert eller to hver uge, siger orkesterchef
Claus Skjold Larsen.

- Vi nedsatte et trivselsudvalg, der kom med
en række anbefalinger, og dem har vi nu fået
indført. Pilates, fitness og pausegymnastik er
nu helt indarbejdede rutiner i vores hverdag,
og der er ingen tvivl om, at det kommer til at
få en effekt fremover. Vi har en god arbejds-
plads, hvor vi laver det, vi allerhelst vil alle
sammen – det skulle vi gerne kunne blive ved
med, siger orkesterchefen. (FlA)

Symfoniorkester gør noget for sundheden
Alle ansatte ved Sønderjyllands 
Symfoniorkester har nu fået en 
fitnessordning, der gerne skulle 
medvirke til at nedbringe antallet 
af sygedage og gøre dem sundere.
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Guitarmusik
i Husum
HUSUM Slot huser tors-
dag den 6. maj klokken
20 en koncert med de
to guitarister Katrin
Klingeberg og Sebastian
Montes (billedet). De
spiller latinamerikanske
og klassiske værker.
Koncerten er afslutnin-
gen på vinterens række
med »Junge Meister im
Schloss«. Entreen er fra
11 til 14 euro.        (FlA)

Med musik
til hallig
HAVETOFTLØJT. Kunst-
centret Land-Art i Ha-
vetoftløjt tilbyder i den
tilstundende pinse en
udflugt, der kombinerer
noget til øjet og ørerne.

Det drejer sig om en
tur til halligen Lange-
næs med afgang den
29. maj klokken 10.30.
Der køres enten med
bus eller privatbiler, og
klokken 12 sejles der
med skib fra Schlüttsiel
til Langenæs.

Det specielle er, at der
er musikere med på tu-
ren. Det er grupperne
Folkballix og Ageless
Minds, der begge spiller
folkemusik. Ved ankom-
sten på Langenæs er det
muligt at stille sulten og
tørsten - eventuelt kan
der bestilles buffet, hvis
det skal være fint - og
så er der koncert. Hen
mod aften går det tilba-
ge til Angel.

Turen koster 33 euro
og 22 euro med rabat.
Tilmelding kan ske på
enten info@land.art.cc
eller tlf. 04533-968457.

(FlA)
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Anmeldelse. Ingen er
lykkelige, og ingen vil
være dér, hvor de er.
De smukke bliver for-
elsket i de smukke,
og de grimme får in-
genting. Nogle drik-
ker, og andre rejser
væk. Landestheater
viser en tung udgave
af Tjekhovs »Onkel
Wanja«.

RENDSBORG. Tiden er gået.
Livet smuttet. Og toget kørt.

Da professoren fortæller, at
han agter at sælge godset, går
onkel Wanja fuldstændig i
spåner. Professoren trækker
tæppet væk under onkel
Wanja, der har levet sit liv på
godset. Men hvilket liv?

Onkel Wanja – og flere an-
dre – har gået i søvne. Ladet
stå til. Konsolideret sig i den
kedsommelige tryghed i ste-
det for at tage chancen med
alle de risici, den indebærer.

Anton Tjekhovs over 100 år
gamle stykke »Onkel Wanja«
taler også til det moderne
menneske. I centrum står
Wanja, en mand, der er over
halvvejs i livet uden dog rigtig
at have levet. Og selv om
Tjekhov knap så meget går op
i skylden, så har hans figurer
kun sig selv at takke for, at de
ikke fik mere ud af tiden.

Selv hans alter ego – lægen
Mikhail Astrow – er idealisten,
der er blevet illusionsløs, halv-
kynisk og inderst inde dybt
ulykkelig.

Farvel til instruktør
Sæsonen lakker mod enden på
Landestheater, og skuespil-
chefen Susanne Ebert nåede
lige at få instrueret Tjekhovs
klassiker, inden hun til som-
mer siger farvel og tak efter ti
år på teatret. Den ny general-
direktør, Peter Grisebach, har
ikke forlænget hendes kon-
trakt, så derfor blev premieren
i Rendsborg også publikums

farvel til Susanne Ebert.
At sige farvel med Tjekhovs

»Onkel Wanja« er ikke lige-
frem noget festfyrværkeri.
Tjekhov er det stille teater,
hvor skuespillerne enten står i
profil eller ansigt til ansigt
med publikum, det er pauser-
nes teater, og teater om frem-
medgørelse og en af menne-

skenes største ulykker: De ta-
ler forbi hinanden.

Susanne Ebert slipper hæ-
derligt fra iscenesættelsen. På
den ene side har man set in-
struktører drukne Tjekhov i
naturalisme. På den anden si-
de er der de instruktører, der
elsker at bevæge sig i området
mellem at modernisere og

maltraktere.
I Landestheaters version får

man varen uden alt for mange
tilsætningsstoffer. Russiske
bedsteborgere befinder sig
langt ude i provinsen, hvor de
røvkeder sig. Ingen er lykkeli-
ge, og ingen vil være dér, hvor
de er. De smukke bliver forel-
sket i de smukke, og de grim-

me får ingenting. Nogle drik-
ker, og andre rejser væk.  Den
pensionerede professor Ale-
xander Serebrjakow (Frank
Höhnerbach) er en middelmå-
dighed, der ikke har ret meget
andet  i tankerne end sin egen
person. De andre på godset
har ventet på hans hjem-
komst. Ofret sig i mange år -
føler de. Men til hvilken nyt-
te? Med professorens salg af
godset, bliver de konfronteret
med deres lede ved livet og
mangel på handlekraft.

Tragisk klovn
André Eckner skaber sig,
stamper i gulvet som et arrigt
barn og bider i gulvtæppet i
sin rolle som Onkel Wanja, der
gerne vil have fingrene i pro-
fessorens unge kone (Sabine
Gehre). Hun har dog et godt
øje til den desillusionerede
naturforkæmper Astrow (René
Rollin), som også tiltrækker
professordatteren Sonja (An-
drea Beckmann) fra professo-
rens første ægteskab.

André Eckner er skabt til
rollen som denne tragiske
klovn med bøjet nakke, men
kunne godt bide lidt mere til
den. Langt klarere står René
Rollin i rollen som Astrow. Sa-
bine Gehre viser med sit spil
resterne af et liv, der endnu er
ungt, mens Andrea Beckmann
fremmaler tragedien i et liv,
der aldrig rigtig er begyndt.
Den eneste søde er den gamle
Marina (Brigitte Lehner), der
blot hygger og strikker.

Nogle gange bliver det hele
lidt for besk og lidt for tungt
og lidt for lidt komedie. Helt
inderligt vedkommende og
underholdende bliver det ikke,
og det kunne det sagtens ha-
ve været. Men Tjekhovs stykke
er langtidsholdbart, og skue-
spillet udmærket.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Onkel Wan-
ja – af  Anton Tjekhov. In-
struktion: Susanne Ebert.
Premiere på Rendsborg
Teater fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

De røvkeder sig

Den unge professorkone (Sabine Gehre) sætter lidt skub i hormonerne hos onkel Wanja (André
Eckner), hvis frieri ender med at fremstå som latterligt. I baggrunden ses Jürgen Böhm som den
fattige Ilja og René Rollin som den kyniske læge Astrow, der har mistet alle illusioner.
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