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VANDERUP. Helligåndskirkens Kor synger på man-
dag klokken 20 i Vanderup Kirke. På programmet
står blandt andet værker af Praetorius, Stainer og
Sains samt danske advents- og julesange. Korets le-
der, Stephan Krueger, spiller orgelstykker af Buxte-
hude mellem sangene, og der bliver også lejlighed til
at synge et par fællessange. Arrangørerne er Syd-
slesvigsk Forening samt den danske og den tyske
kirke i Vanderup. (FlA)

Transvestitshow i Flensborg
FLENSBORG. I morgen klokken 16.30 er der pre-
miere på et nyt transvestitshow i Flensborg. »Miss
Glorian Vain« og Thomas Kurz optræder i Delfter
Stuben ved Twedter Plack i Mørvig. Akkompagne-
mentet er akkordeon, og det musikalske program
byder på jazz og slagere fra 1940erne til 1960erne.
Forestillingen begynder klokken 16.30. Billetter ko-
ster 12 euro. (FlA)

Musketerfestival i Sønderborg
SØNDERBORG. Kreativiteten er lagt i hænderne
på nogle af Danmarks bedste jazzmusikere, når der
den 11. og 12. december er »Musketerfestival« i Søn-
derborghus.

Medvirkende er blandt andre T. S. Høeg, Kim
Menzer, Mark Solborg, Anders Banke, Simon
Spang-Hansen, Niels Vincentz, Søren Nørbo, Søn-
derborg Mandskor og Embla.

De første Musketerfestivaler blev holdt i Køben-
havn i 2004. Tilrejsende allierer sig med lokale mu-
sikere, og bevæbnet med musik forsvarer de ifølge
en af de ledende kræfter, Kresten Osgood, den »lige-
gyldighed, middelmådighed og selvtilstrækkelig-
hed, der for tiden dyrkes i Danmark«.

Koncerterne finder sted tirsdag den 11. og onsdag
den 12. december klokken 20 til 23. Billetter koster
75 kroner. Studerende slipper med 50 kroner. (FlA)

Sundhedstjeneste får kunst
FLENSBORG. Dansk Sundhedstjeneste har valgt at
udsmykke de nye mødelokaler i Waldstraße med
kunst fra Galerie Art+, Schiffbrücke 14 i Flensborg.
Valget faldt på den danske kunstner Per Hillo, som
tidligere har udført en række store udsmykningsop-
gaver i Danmark og udlandet.

Per Hillo arbejder med en abstrakt ekspressiv ud-
tryksform, der præges af lyse og imødekommende
farveholdninger, hvilket begejstrede kunstudvalgets
medlemmer.

Kunstneren har igennem efteråret arbejdet inten-
sivt og målrettet på at skabe denne billedserie, såle-
des at der er blevet skabt en række malerier, som
udstråler en egen harmoni med fokus på Dansk
Sundhedstjeneste, dets medarbejdere, aktiviteterne
omkring tjenesten og den stilrene arkitektur, som
kendetegner det ny byggeri.

Kunstværkerne vil blive afsløret på onsdag klok-
ken 17.30 i forbindelse med en reception i mødelo-
kalerne. Alle sundhedstjenesten venner og forret-
ningsforbindelser er velkomne. (FlA)

Musikere på stoffer
SØNDERBORG. Red Warszawa kommer fredag den
7. december til Sønderborghus

Arrangørerne anbefaler ikke koncerten til folk
med fine fornemmelser. Red Warszawas medlemmer
betegner selv deres musikstil som et intenst sam-
mensurium af styrtpunk og kampmetal tilsat van-
vittige tekster på dansk og et par tyske schlagere.
Der er intet emne, der er helligt for de fire galninge,
der kalder deres sidste udspil for »Return of the Gli-
defedt«. Inspirationen blev hentet i en musiktime
tilbage i 1986, hvor Henning og Jens lyttede til polsk
punk. De blev herefter enige om at danne et polsk
punkband uden helt at vide, hvad det måtte inde-
bære. Bandet har været opløst og gendannet to gan-
ge og haft over 20 forskellige medlemmer, hvis ene-
ste fælles interesse efter sigende var forbrug af al-
skens euforiserende stoffer.

Koncerten begynder klokken 21. (FlA)
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Anmeldelse. Pippi Langstrøm-
pe er en midaldrende kvinde.
Men det kan ikke mærkes. Bør-
nene får en ny oplevelse i Lan-
destheater, der dog har respekt
for originalen.

FLENSBORG. Astrid Lindgren ville i år
være blevet 100 år, og det markeres med
festivaler, nyudgivelser og teaterforestil-
linger - også i Tyskland, hvor hendes
børnebøger er mindst ligeså populære
som i Norden. Astrid Lindgren er over-
sat til over 90 sprog og er dermed en af
Nordens mest læste forfattere på ver-
densplan.

For nylig gæstede den virkelige Pippi
Langstrømpe, den nu 48-årige Inger
Nilsson, Slesvig-Holsten for at fejre
Astrid Lindgrens fødselsdag den 14. no-
vember. På Schleswig-Holsteinisches
Landestheater er det Dorothee Sturz,
der har rollen som Pippi i den halvan-
den time lange børneforestilling, der
henvender sig til alle fra fire år og opef-
ter. Hun er mindst lige så sprælsk som
originalen, selv om fregnerne ikke er
originale, og sangen klares playback.

Børnene når knap nok at komme på
plads på sæderne, før Dorothee Sturz
hopper ind på scenen, præsenterer sig
som Pippilotta Viktualia Rullgardina
Krusmynta Efraimsdotter Langstrømpe
og sætter gang i den. Kulisserne er skæ-
ve og fyldt med farver. Den plettede hest
er lavet af en springbuk, som vi kender
den fra gymnastiktimerne. Og person-
galleriet optræder med fantasifulde ko-
stumer, der ikke blot er kopier af dem,
der i forvejen kendes fra filmene. Den
ene af politibetjentene (Jens Hollwedel)
løber for eksempel rundt med et blåt
blink på hovedet.

Klasseværelse i teatret
Pippi vinder enhver situation med sin
naive - andre ville sige naturlige - måde
at være på. Det er de to røvere (Karl
Karliczek og Brigitte Lehner), der kom-
mer til at fremstå som de latterlige, og
lærerinden (Karl Karliczek) får ikke
blot Pippi, men hele publikum at kæm-
pe med, da lyset bliver tændt, og hele
teatersalen for en stund er omdannet til
ét stort klasseværelse.

Rollelisten er meget kort. Kun syv
skuespillere er på scenen. Manuel Jadue
spiller Thomas (eller Tommy, som han
hedder i den originale svenske version),
og Barbara Schedivy er Annika, mens
de 11 biroller varetages af fire aktører.
Maike Fuhrmester springer således mel-
lem den småborgerlige fru Prysselius og
den kvikkeste af politibetjentene,
Klang.

Landestheater har sat et stykke op,
der både har respekt for forlægget, men
som også har sit eget sprog og særken-
de. Og som medfølgende voksen kan
man sagtens holde ud at se historien en
gang til. Pippi er 62 år gammel (Astrid
Lindgren udsendte historien i 1945!) -
det kan man ikke mærke på hende.

Pippi Langstrumpf - af Astrid Lind-
gren. Årets børneforestilling på
Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater. Instruktion: Susanne Ebert.
Vises på teatrene i Rendsborg, Slesvig
og Flensborg.

Hans Chr. Davidsen

En pige på 62 år

Pippi Langstrømpe spilles af Dorothee Sturz på Landestheater. I baggrun-
den ses Manuel Jadue og Barbara Schedivy som Tommy (eller Thomas, som
han hedder i den tyske oversættelse) og Annika. (Fotos: FlA)

Pippi Dorothee Sturz
genforenes med sin el-
skede pirat-far (Karl
Karliczek) og en af
matroserne (Jens
Hollwedel).

Thomas Kurz
og »Miss Glo-
ria Vain«.
(Foto: FlA)

Red Wars-
zawa spil-
ler i Søn-
derborg
den 7. de-
cember.
(Foto: FlA)


