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Anmeldelse. Landestheater
serverer en lille appetitvæk-
ker til den kommende opera-
premiere på Sutermeisters
»Raskolnikoff«.

FLENSBORG. Der skal vises flere og flere
små forestillinger. Sådan lød et af løfter-
ne, som den ny generaldirektør for Lan-
destheater, Peter Grisebach, fremsatte,
før han præsenterede dette sæsonspro-
gram.
»Schuld und Sühne« er et eksempel på

en af disse små teaterproduktioner, der
ikke medfører de store omkostninger til
scenografi, logistik og aflønning af sku-
espillere. I sidste uge blev den en time
lange blanding af litteratur og musik vist
i Flensborg Teater. Det skete som en op-
takt til den kommende weekends premie-
re på Heinrich Sutermeisters opera »Ras-
kolnikoff«, der bygger Dostojevskijs nok
mest berømte roman. Den hedder på
dansk »Forbrydelse og straf«, men kaldes
også ofte for »Raskolnikov« efter bogens
hovedperson.
Det er en fantastisk beretning om,

hvordan et nihilistisk livssyn fører til et
mord, som først kan sones, da forbryde-
ren åbner sig for den sande kristne tro.
I Landestheaters lille kammerspil

»Schuld und Sühne« sidder skuespillerne
Katinka Springborn og Andreas Torwe-
sten i et klassisk borgerligt sofaarrange-
ment og læser op, ikke blot af passager
fra »Forbrydelse og straf«, men også af
andre russiske bidrag til verdenslitteratu-
ren: Gogols »Døde sjæle«, Pushkins »Dig-
teren«, avantgarde-forfatteren Daniil
Charms’ »Rehabilitering« med flere.
Mellem oplæsningen synger den

ukrainske mezzosopran Svitlana Slyvia
udvalgte værker af blandt andre Rimsky-
Korsakow, Rachmaninov og Sviridov ak-
kompagneret af pianist Peter Geilich.
Svitlana Slyvia har i ørvigt partiet som
fru Marmeladoff i den kommende opera-
opsætning.
Mest vedkommende er dog Dostojev-

skij-passagerne. De rammer og fænger i
den korte tid, der er til rådighed. Mere
malende kan et mord næsten ikke beskri-
ves, som Dostojevskij gør det. Og rysten-
de er det også at lytte til en koldblodig

morders forsvar. Raskolnikov tager livet
af en gammel hæslig pantelåner, som
verdens sagtens kan leve foruden. Og bil-
der sig selv ind, at det er helt retfærdigt
at begå dette mord, da han har befriet
verden fra et onde.
Ved opførelsen i Flensborg var der nog-

le der væmmedes, mens andre blandt
publikum lo af Dostojevskijs næsten me-
dicinske beskrivelse af mordet. Og sådan
er det med Dostojevskij: Han rører alt, så
det er til at få gåsehud af.

Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter: Schuld und Sühne. Udvalg af tek-
ster: Karin Heckermann. Musikalsk le-
delse: Peter Geilich. Vist i Flensborg
den 14. februar. Kan ses på Rendsborg
Teater den 3. marts og på Slesvig Tea-
ter den 11. marts.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

En god time med russisk
musik og litteratur

Trommenat i Slesvig 
SLESVIG. Foreningen Cultura Vivendi arrangerer i samar-
bejde med musikskolen i Slesvig-Flensborg Amt en »Trom-
menat« i Slesvig. Lørdag den 5. marts inviteres alle trom-
me- og dansebegejstrede til en aften med sange og rytmer
i Casa Cultura på det gamle kaserneområde. Medvirkende
er blandt andre skolens eget orkester,  Sambalegria, der
spiller samba og reggae, og Egernførde-bandet Salema-
tou, der præsenterer musik fra Vestafrika.
Billetter koster ti euro for voksne og fem euro for børn

og unge. Der er forsalg i boghandlerne i Slesvig. (FlA)

Et komisk dobbeltliv
FLENSBORG. Den franske forfatter Alex Campus læser på
fredag op af sin ny bog, »Léon und Louise«, i Flensborg. Det
sker i boghandlen Rüffer på Holm og begynder klokken
20. Bogen handler om et forelsket par, der under Første
Verdenskrig bliver skilt ad efter et bombeangreb. Bagefter
tror de begge, at den anden part er død - indtil de i 1928
møder hinanden i metroen i Paris. På det tidspunkt er Léon
blot allerede gift. Bogen skildrer parrets komiske dobbelt-
liv. (FlA)

Koncerter i Land-Art
HAVETOFTLØJT.  Kulturhuset
Land-Art i Torsballe mellem
Slesvig og Flensborg har
netop offentliggjort kon-
certprogrammet for marts.
Den 4. marts spiller Tony
Sheridan Beatles-numre. 
Den 5. marts er der irsk

musik med Robbie Doyle
Band. Ray Wilson er Phil
Collins’ efterfølger i Genesis,
og han spiller gamle Gene-
sis-numre unplugged den
10. marts. Den 18. marts er
der åben scene for alle, der
har mod på at optræde for
et publikum. Og den 19.
marts står den på blues og
rock med britten Willie Lo-
gan. Alle koncerter begyn-
der klokken 20.              (FlA)

Eks-bassist fra Böhse Onkelz
FLENSBORG. Stephan Weider er tidligere bassist i det tyske
rockband Böhse Onkelz. I december 2010 udsendte han al-
bummet »Autonomie!« sammen med sit ny band, som han
tager på turne med i foråret. Den 25. marts kommer turen
til Flensborg, hvor Stephan Weidner og band giver koncert
i Det tyske Hus. Billetter koster 32 euro og kan købes i for-
salg i www.metalmix.com (FlA)

Rammstein fra Danmark
FLENSBORG. Rockbandet Rammstein kommer fra Dan-
mark. I hvert fald det Rammstein, der den 27. maj spiller i
Roxy i Rude. »Rammstein Jam« spiller alle de store hits
produceret af de tyske originaler, når dørene åbnes klok-
ken 20: Mutter, Asche zu Asche, Engel, Benzin, Rosenrot
og så videre. Billetter kan købes i forsalg på www.ticket-
master.de og Billetnet.de. (FlA)

Comedy i Weiche Huus
FLENSBORG. Stand up-komikeren Murat Topal kan den 6.
marts opleves i Weiche Huus i bydelen Sporskifte i Flens-
borg. Den tysk-tyrkiske komiker er blandt andet kendt fra
›Quatsch Comedy Club« og »Nightwash« på fjernsynet og
viser i Flensborg sit ny show »Topal Total«. Der er eksem-
pler på hans kunnen på YouTube. (FlA)

De fire medvirkende i »Schuld und Sühne«. Fra venstre er det mezzosopran Svitlana Sly-
via, skuespillerne Katinka Springborn og Andreas Torwesten samt pianisten Peter Gei-
lich.

Sambalegria optræder med brasilianske rytmer.
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Den irske musiker Robbie
Doyle kommer til Land-Art
med band.
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Anmeldelse. Keld Sø-
rensen Woldenhof får
sin krimidebut med
»Når havet gråner«.
Bogen svælger i mord
og vold.

AARHUS. I indledningen til
Woldenhofs krimidebut un-
drer en ung natlig cyklist sig
over, hvad det er for en »ma-
kaber udsmykning«, han kan
se foran en kirke. Ja, hvad er
det dog? Jamen, åh, hvad er
det dog!
Gennem handlingsretarda-

tionen skal læseren bringes i
en tilstand af ulidelig spæn-
ding, men tricket er for tyde-
ligt, for kluntet brugt og
medfører kun irritation. Den
følelse holder desværre under
læsningen af de resterende
kapitler.
Lad gå, at handlingen er

komplet usandsynlig, person-
tegningen skematisk og paral-
lelopbygningen politisynsvin-
kel/forbrydersynsvinkel triviel,
men når selve krimigenrens
raison d’être, spændingsele-
mentet, savnes, så er den gal.
Bogen svælger i mord og

vold - der myrdes vistnok over
et dusin mennesker, nekrofili
byder den også på samt gan-
ske almindelig gammeldags
stranguleringsvoldtægt, men
nu skal man jo ikke dømme
for hastigt: Morderne har haft
en vanskelig barndom! Oven i
de talrige kritikpunkter støder
det i øvrigt, at forfatteren
med miljøtematikken prøver
at lødiggøre dette noget mis-
lykkede bestsellerforsøg.
Bedre held næste gang.

Keld Sørensen Woldenhof:
»Når havet gråner«. Krimi.
249 s., 199 kr. (EC Edition)

Preben Rasmussen,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Det er fars skyld

Jazzkoncert i Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Adrian Kleinlosen Quintett giver den 4. marts
koncert i kulturhuset i den tidligere synagoge i Frederiksstad. Or-
kestret består af musikere fra Tyskland, Østrig og Holland og by-
der på en syntese af kammermusik og improvisation med ud-
gangspunkt i jazzen. Koncerten begynder klokken 20, og billet-
prisen er ti euro. (FlA)

Carpark North i Hamborg
HAMBORG. Det danske elektro-rockband Carpark North
drager på Tysklands-turne i april. Ud over München, Ber-
lin, Frankfurt og Köln giver Carpark North koncert i Logo i
Hamborg den 24. april. Billetter sælges på Eventim. (FlA)


