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Fest og farver
Festspil. Landestheater
fortsætter med sidste års
middelalder-succes på
Gottorp Slot. Indholdet er
jordnært, frivolt og 
humoristisk.

SLESVIG. Den står igen på folke-
lighed og knap så megen finkultur,
når festspillene på Gottorp Slot
går i gang den 31. juli.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater genoptager sidste års
succes med middelaldermarked,
mjød og madboder. 

»Mummenschanz und Pos-
senspyl« er titlen på en aften med
tre korte stykker af den populære
tyske rimsmed Hans Sachs (1494-
1576). 

Hver spilleaften vil der uden for
slottet være mjød, gøgl, marked,
sang og skuespil fra klokken 20.
Og efter en halv times fest og far-
verig folklore går det inde i slots-
gården løs med tre af Hans Sachs’
populære fastelavnsspil, »Der 
fahrende Schüler im Paradies«,
»Der schwangere Bauer« og »Der
böse Rauch«. Der bliver masser af
bedrageri, dumme-historier, for-
tællinger om kærlighed og bonde-
fortællinger. Genren er ren kome-
die, og indholdet er jordnært, fri-
volt og humoristisk på en tvetydig
måde.

De tre forestillinger
»Der fahrende Schüler im Para-
dies« handler om en snu skoleelev
der tager en bondekone ved næs-
en. Han lover konen at bringe
penge og smukke klæder til hen-
des afdøde mand i himlen. Det
forsøger bondekonens 

»Der schwangere Bauer« er hi-
storien om en bonde, der har slem-
me mavesmerter. Han sender en
knægt til doktoren, men på rejsen
efter medicin kommer han ud for
uforudsete hændelser.

»Der böse Rauch« beviser, at
kvinden ingenlunde er manden

underlegen - selv om ægtemanden
i denne fortælling gerne vil have
det. I bogstaveligste forstand viser
konen, hvem der har bukserne på.

Udskiftninger
I forhold til sidste år er der flere
udskiftninger blandt de medvir-

kende skuespillere fra teatret i
Slesvig. Balndt de nye er, Kerstin
Maria Lohschmidt, der spiller
bonden Grete i »Der schwangere
Bauer« i stedet for Cosima Gree-
ven. I samme stykke er René Rol-
lin Doktor Nathan i stedet for Ul-
rich Herold. Instruktør er igen

Sven Stäcker, der er mest kendt
for sit dukketeater på Landes-
theaters scener i Rendsborg, Sles-
vig og Flensborg.

Datidens publikum
Fra balkonen i slotsgården vil
Hertug Adolf af Gottorp (Steffen
Roczek), Christine von Hessen
(Sophie Losch) og ridder Johann
Rantzau (Franz Kratochwil) følge
skuespillene som æresgæster -
som datidens pyblikum. Uret stil-
les tilbage til 1553, da Hans Sachs’
små teaterspil blev var virkelig-
hed. 

Trioen TriScurria sørger for den
musikalske ledsagelse, mens spil-
lene foregår.

Efter premieren den 31. juli er
der festspil 11 gange med den 17.
august som sidste spilledag. Bil-
letter kan købes i Slesvig Teater
på Lolfod, boghandelen Liesegang
i Slesvig og i alle større rejse-
bureauer i Slesvig-Holsten.

Hans Chr. Davidsen

Werner Halbedl har flere roller i de tre små forestillinger, der udgør årets festspil på Gottorp Slot. Her er han narren i Hans Sachs’ »Der fahrende
Schüler im Paradies«. (Fotos: Lars Salomonsen)

Jazzfestival 
i Harreslev
HARRESLEV Kom-
mune byder igen i år
sine borgere på gratis
New Orleans-jazz.
Lørdag den 23. august
er der på Marktplatz i
Harreslev New Orleans
Jazz Festival fra klok-
ken 17 til en time efter
midnat.

I er der også et pro-
gram for børn. Klok-
ken 15 optræder bør-
nesangeren Volker Ro-
sin, der er kendt fra
fjernsyn og for adskil-
lige cd’er.

For de voksne spiller
orkestrene Joe Wulf &
The Gentlemen of
Swing, Big Mama and
the Golden Four, Al
Copley Quartett og The
Aron Burton Blues
Band. (FlA)

Køkkenhaven
som pryd
For mange haveejere er
en køkkenhave al bes-
været værd. Efter at
man har plejet og pas-
set køkkenhaven fo-
råret igennem, bringer
sommeren og efteråret
høst.

Det er ganske over-
vældende, hvad der
kan komme ud af nogle
få poser grøntsagsfrø.
Frøene skal blot i jor-
den til rette tid, så går
resten næsten af sig
selv, skriver Mette
Østergaard i »Politi-
kens bog om køkken-
haven«. 

Det sidste udsagn er
måske nok en anelse
overdrevet, men med
hendes bog er man
hjulpet godt på vej til
en udbytterig køkken-
have. Den praktiske
håndbog giver råd og
anvisninger om hvor-
dan man dyrker
grøntsager, bærbuske,
frugttræer og krydder-
urter. Der gives også
forslag til, hvordan
man kan indrette en
køkkenhave lige så
smukt som en prydha-
ve.

Mette Østergaard:
»Politikens bog om
køkkenhaven«. 329
sider, 269 kroner
(Politikens Forlag). 

Søren Olsen, 
Dagbladenes

Bureau

Festival på
Langeland
RUDKØBING. Toto er
hovednavn på Lange-
landsfestival, der be-
gynder på onsdag og
fortsætter til og med
lørdag den 26. juli.

Blandt de øvrige
navne er Razz, TV2,
Sanne Salomonsen,
Randi Laubek, Poul
Krebs, Tim Christen-
sen og Zididada.

Billetter kan stadig
købes på BilletNet og
på hjemmesiden
www.langelandsfesti-
val.dk. Festivalen sæt-
ter en grænse på 20.000
festivalgæster.

En partoutbillet til
alle dage koster 1075
kroner. Derudover er
der endags-billetter til
375 kroner. (FlA)

En gravid mand - Hans Strzelczyk spiller bonden, der har slemme mave-
smerter. 

Fakta
• Den tyske digter Hans Sachs
(1494-1576) levede som skomager i
Nürnberg.

• Hans Sachs’ talrige mestersange
og versfortællinger og især hans
djærve farcer og fastelavnsspil vi-
ser hans sunde sans og folkelige
humør. Hans skuespil er forankret
i en fast borgerlig moral.

• Hans Sachs støttede reformatio-
nen med digtet Die Wittenbergisch
Nachtigall (1523). Han udbredte
med sine mestersange kendskabet
til Luthers bibel blandt jævne
folk.


