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Store opsætninger uden gæste-sangere
Musikteater. Landesthea-
ter satser næste år stort
inden for ballet og opera.
Der er en urpremiere på
programmet sammen med
en ny rockballet, der for-
søger at hive masken af
Madonna.

SLESVIG. Det hører til sjælden-
hederne, at en komponist får til
opgave at skrive musik til de tys-
ke landsdelsscener.

I næste teatersæson får den
38-årige komponist fra Leipzig
Olav Kröger dog æren af at leve-
re musik til en ny iscenesættelse
af Shakespeares Kong Lear. Det
sker i samarbejde med balletchef
Stela Korljan og balletkompag-
niet i Flensborg Teater, oplyste
teaterchef Michael Grosse fra
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater, da han fremlagde
teatrets program for 2004-2005.

Teatret har lang produktions-
tid og er derfor altid halvandet
til to år ude i fremtiden med sin
planlægning.

Når der den 26. marts 2005 er
premiere på balletten i Flens-
borg, er der derfor også tale om
en uropførelse. Olav Kröger har
blandt andet været kapelmester
på teatret i Altenburg i Thü-
ringen, hvor Michael Grosse tid-
ligere har været teaterleder.

Et andet højdepunkt i den ny
teatersæson bliver Hans Werner
Henzes opera »Elegie für junge
Liebende«, der får premiere i
Flensborg Teater den 30. oktober.
Operaen beskæftiger sig med te-
maet: Hvorvidt kan en kunstner
bruge andres menneskers nød og
lidelse som materiale til at kunne
producere kunst?

Musikteater-afdelingen, det vil
sige opera, ballet og musical,
åbnes den 27. august med Em-
merich Kálmáns operette Gräfin
Mariza. Den 11. september er der
premiere på Giuseppe Verdis La
Traviata og den 25. september på
rockballetten Madonna. Johann
Strauß’ klassiker Die Fleder-
maus vises fra den 18. december.

I 2005 kommer Carlo Goldonis

musikalske lystspil Campiello på
programmet sammen med Peter
Lunds og Marc-Aurels Lorors
Primadonnaerne, Jacques Offen-
bachs Den skønne Helena og
d’Alberts musikalske drama
Tiefland. Alle forestillinger har
premiere i Flensborg og vises
bagefter på scenerne i Slesvig og
Rendsborg.

Egne talenter rækker
De store opsætninger som for ek-
sempel La Traviata kan Landes-
theater besætte med sangere fra
eget ensemble uden gæster.

- Vore unge talenter har udvik-
let sig kolossalt de seneste år, så-
ledes at de sagtens er i stand til
at kunne varetage de store parti-
er, siger operadirektør Harald
Höferl.

Madonnas hamskifter
På balletfronten bliver rockbal-
letten Madonna en af de helt sto-
re satsninger. Selv om der for ti-
den er lidt stille om den ameri-
kanske popdronning, er Stela
Korljan overbevist om, at histo-
rien vil kunne appellere til pub-
likum.

- Mennesket bag Madonna er
fascinerende. Hun har gennem
20 år konstant skiftet ansigt og
image, og man spørger sig selv
hvorfor? Det mest nærliggende
svar er, at hamskifterne konstant
har været en salgsteknik. Men de
har helt sikkert også været be-
skyttelsesmekanismer, der har
dækket over Madonnas sande
jeg, siger Stela Korljan om vink-
len på balletten.

Koncertprogrammet for Sles-
vig-Holstens symfoniorkester af-
sløres først senere på foråret. 

Hans Chr. Davidsen

Et afgørende år 
for Landestheater
Teater. Samtidig med, at
Slesvig-Holstens fusions-te-
ater fejrer 30 år, afleverer en
arbejdsgruppe sin mening
om, hvordan teater og øko-
nomi bør se ud i delstaten i
fremtiden.

SLESVIG. Den næste sæson bliver et
skæbneår for Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater.

Teatret fejrer 30-års jubilæum ef-
ter den store fusion mellem de tre 
teatre i Flensborg, Slesvig og Rends-
borg i 1974. Dette viser, at sammen-
lægningen var det rigtige, understre-
ger teaterdirektør Michael Grosse.

Han venter dog spændt på den
såkaldte »struktur- og finansanaly-
se«, som en arbejdsgruppe afleverer
til chefen og teatrets tilsynsråd. Ana-
lysen skal være færdig senest den 31.
december og skal give opskrifter på,
hvordan teatret kan levere mest mu-
ligt og bedst teater for pengene.

Analysen er et kompromis mellem
andelshaverne, der støtter teatret
økonomisk. Andelshaverne er byer,

kommuner og amter i Slesvig-Hol-
sten. Kompromisset kom i stand, ef-
ter at flere andelshavere - især på
Vestkysten - tidligere har truet med
at trække sig ud af teatersamarbej-
det, fordi de mente, de fik for lidt lo-
kalt teater for pengene.

Nok vil Michael Grosse læse analy-
sen med stor interesse, men han vil
omvendt ikke lade sig gå på af den:

- Man vil ikke på sæson 2004-2005
kunne se, at der kommer en struktur-
og finansanalyse. Jeg vil gerne frem-
hæve, at andelshaverne aldrig har
sat spørgsmålstegn ved det kunsteri-
ske indhold på Landestheater, men
alene ved det økonomiske grundlag,
siger Michael Grosse.

Den svære afvejning
Husum og Nordfrislands Amt har
dog tidligere betinget sig, at der
kommer flere tilbud på Vestkysten,
hvis byen og amtet fortsat skal støtte
teatret.

Teaterdirektøren vil også i fremti-
den - måske mere end i fortiden -
komme til at have vægten fremme,
når han skal afveje de moderne styk-
ker med det traditionelle program,
der gør sig godt i en provins som

Slesvig-Holsten.
- Vor gæstebog indeholder også

hilsner fra publikum, der truer med
at sige deres abonnement op efter at
have set diverse forestillinger af Bu-
kowski - en dramatiker, der virkelig
skiller vandene, erkender Michael
Grosse - og tilføjer, at det også vil
blive sådan i sæson 2004-2005. På
programmet er for eksempel den
svenske forfatter Henning Mankells
kontroversielle forestilling »Anti-
lopen«, der går meget tæt på med en
af de største moralske udfordringer,
verden står over for: Konflikten og
kløften mellem nord og syd. Samt
stykket »Weisse Ehe« af den polske
dramatiker Tadeusz Rósewicz, hvis
budskab er, at undertrykkende reli-
giøsitet og pornografi er to sider af
samme sag.

Til gengæld fortsætter teatret dog
med publikumstræffere for unge på
især balletfronten, hvor de seneste
sæsoners pop- og rockballetter har
trukket mange nye gæster. Den 25.
september har balletten i Flensborg
således premiere på en ny opsætning
om Madonna og hendes mange
hamskifter gennem de seneste 20 år.

Hans Chr. Davidsen

Teaterchef Michael Grosse vil læse analysen af sit teater-
arbejde med stor interesse, men han vil ikke lade sig gå på
af den: - Man vil ikke på sæson 2004-2005 kunne se, at der
kommer en analyse, siger han. (Foto: Povl Klavsen)

Landestheater fortsætter sin offensiv inden for moderne ballet - en offensiv der også sigter mod et publikum, der ikke normalt går til ballet. I
sæsonen 2004-2005 viser balletkompagniet i Flensborg en ny opsætning om popikonet Madonna. Her er det et parti fra en tidligere succes med
at blande rock og dans, nemlig balletten om Pink Floyd. (Foto: Lars Salomonsen)

Mennesket bag
Madonna er fasci-
nerende. Hun har
i 20 år konstant
skiftet ansigt og
image, og man
spørger sig selv
hvorfor? 
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