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Pinocchio lyver uden ord
Anmeldelse. Landesthea-
ter præsenterer sin første
ballet for børn: Pinoc-
chio. En forestilling med
flot koreografi, et dejligt
lydtæppe og levende 
billeder.

FLENSBORG. Er det menneske-
teater eller dukketeater? Spørger
en barnestemme på rækken bag-
ved.

- Ballet, svarer voksenstem-
men. - Menneskene danser og si-
ger ikke noget.

Først skal dukken dog blive til
menneske, og så kan Landesthe-
ater præsentere sin første rigtige
balletproduktion med børn som
målgruppe - uden at det af den
grund er forbudt for voksne.

Med Stela Korljan som koreo-
graf har teatrets balletkompagni
netop haft premiere på en opsæt-
ning en af italiensk litteraturs
store bøger, Carlo Collodis
Pinocchio.

En ballet for et publikum, der
ellers ikke er forvænt med ballet
- men som gav premiereforestil-
lingen på Flensborg Teaters lille
scene et kæmpe bifald.

Med levende billeder på sce-
nens to fløje, en varieret sceno-
grafi, flot koreografi, farvestrå-
lende kostumer og Rossinis og
Philip Glass’ dejlige lydtæppe
får balletkompagniet fortalt 
historien om Pinocchio mere le-
vende end mange almindelige
børneteaterforestillinger.

Følelser med kroppen
Ballet fortæller med kroppen, og
sådan følger vi fem kvarters op-
dragelsesprogram på scenen,
hvor det er learning by doing for
den lille træmand. Hver gang
Pinocchio ignorerer advarslerne,
havner han i ulykke. Med letsin-
digheden følger farerne, og i det
virkelige liv er løgnene ikke til at
gennemskue ved første blik.

Balletten er fyldt med følelser,
det afgørende ved det at være
menneske.

Tag dit barn med til ballet - og
læg mærke til det korte, men

Landestheaters balletkompagni i en sjælden børneballet på
begrænset plads på Flensborg Teaters intimscene.

Viktor Koldamov som cirkusdirektør. Christina Boanda som katten. Venita Gliesche som fe. (Fotos: Jens Peder Meyer)

Mircea Suciu
danser Geppetto,
Pinocchios far.

Hos Kaj Munk skulle dannebrog vaje højt 
Kulturhistorie. Organist
fra Djursland har skre-
vet spændende kultur-
historie om præstegårds-
haver i Danmark.

Organist Kirsten Frandsen, der i
over 25 år har haft, om man så
må sige, sin daglige gang i
præstegårdshaven i Marie Mag-
dalene ved Ryomgård på Djurs-
land, har for længst vendt blik-
ket mod talrige andre af landets

præstegårdshaver. 
Det har resulteret i foredrag

og udstillinger. Og nu har hun
skrevet en samlet fremstilling
om dette noget forsømte kultu-
relle emne. Det er blevet til en
bog, der udmærker sig ved man-
ge gode, indimellem kuriøse op-
lysninger, og som tjener til at
underbygge påstanden om, at
præstegårdshaverne i vid ud-
strækning har holdt stand over
for de ændringer, som har
præget de sidste par århundre-
ders byggeri og beplantninger.

Dertil kommer, at bogen er en
fryd for øjet takket være Steen
Aggers talrige farvefotografier,
som genspejler præstegårdsha-
vernes forskellighed. 

Blandt de præstegårdshaver,
som Kirsten Frandsen beskriver,
er en række med tilknytning til
danske digtere som Grundtvig,
Ingemann, Blicher, Chr. Win-
ther, Herman Bang og Kaj
Munk. 

Apropos Munk: Under et be-
søg i Vedersø undrede forfatte-
ren sig over en høj, der var lagt

tæt på husets ene gavl, og som
lignede en kartoffelkule. For-
klaringen fik hun af digter-
præstens søn, Arne Munk, der
kunne fortælle, at højen var la-
vet til præstegårdens flagstang.
Kaj Munk ville nemlig, at dan-
nebrog skulle vaje så højt, at det
kunne ses fra vejen, og det hav-
de de konkurrerende trætoppe
med årene forhindret. 

Og apropos træer, så har man i
Vandborg længere nordpå i Vi-
borg stift den tradition, at kon-
firmanderne hver planter et træ

i præstegårdshaven. 
Man begyndte i 1982-83, og

nu er mange af træerne vokset
konfirmanderne over hovedet.
Men - forsikrer forfatteren - de
vil aldrig vokse ind i himlen i
det blæsende Vestjylland med
Vesterhavet som nærmeste na-
bo. 

Kirsten Frandsen: »Præste-
gårdshaver i Danmark«, 152
s., ill., 152 s., 298 kr. (Hoved-
land)

Flemming Everfelt

vigtige flashback, der samler he-
le handlingsforløbet op til slut.

Pinocchio havde Rendsborg-
premiere i går og vises fra den
12. november i Slesvig Teater.
Balletten genopføres i Flensborg
Teater fra den 15. november.

Forestillingerne spilles både
for børnehaver og skoleklasser
om formiddagen og for et blan-
det publikum om eftermiddagen.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Pinocchio - ballet.
Koreografi: Stela Korljan.
Dramaturgi: Regina Härtling.

Hans Chr. Davidsen


