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Anmeldelse. Kan en
ung tysk mand drive
det til mere end pla-
tonisk kærlighed med
en smuk tyrkisk pige?
Landestheater viser
ungdomsforestillin-
gen »Türkisch Gold«,
der bestemt også kan
ses af gamle og halv-
gamle.

SLESVIG. »Türkisch Gold« har
med blot en times spilletid
kørt succeser hjem på flere
små scener i Tyskland.
Nu har Landestheater sat
stykket på plakaten med to af
teatrets unge skuespillere, der
er skabt til rollerne. Og som
får fortalt en historie om kul-
tursammenstød og integration
uden at løfte pegefingre og
uden at tage bind for øjnene.
Michael Kientzle spiller den

tyske teenager Jonas, der i sin
ferie er blevet smaskforelsket i
den tyrkiske pige Aynur - som
hjemme i Tyskland går på den
samme skole som hans plato-
niske veninde Luiza - spillet
med et stort register og mas-
ser af billedskabende attituder
af Wiebke Wackermann. 
Luiza tror ikke rigtig på den

der med kærlighed mellem en
ung tysk mand og en tyrkisk
pige. Der er for mange kræf-
ter på begge sider, som står i
vejen, og Aynur er tilmed in-
delukket og utilnærmelig.
Og så går det løs i Sibylle
Meyers scenografi med store
trækasser bemalet med graffi-
ti. Men dog hele tiden i en in-
tern vestlig dialog mellem fi-
gurerne Jonas og Luiza.

Jonas og Luiza gennemgår
et rollespil, hvor de lader den
tyrkiske far møde Jonas’ smår-
borgerlige, nærmest halvfasci-
stiske kliché af en far. For-
dommene flyver hæmnings-
løst gennem luften. »Döner-
fresser« skælder ud på
»Schweinefresser«, der igen
skælder ud på »Dönerfresser«.
Der diskuteres æresmord, tyr-
kisk lidenskab kontra tysk fø-
lelseskontrol, islam og tyrker-
brødre, der vil beskytte deres
søsters ære.

Gæt hvor det ender
Har Jonas overhovedet  gjort
andet end blot at snakke med
Aynur på stranden i Tyrkiet?
Et kys blev det aldrig til, fast-
slår Luiza, der viser et mere
nuanceret billede, jo ældre
stykket bliver. Hun er trods alt

selv af skotsk afstamning, og
skotter spiller sækkepibe og er
nærige - eller er de?
Luiza ender i hvert fald med

at sætte de tyrkiske forgyldte
ørenringe - en gave fra Jonas
- på ørerne. Og til sidst kan
publikum kun gisne om, hvor-
vidt Jonas og Aynur får et
forhold op at stå.

Små midler
Med meget små midler får
Michael Kientzle og Wiebke
Wackermann skabt et trovær-
digt forløb og aktiveret publi-
kums egne forestilliger. Wieb-
ke Wackermann tysk-tyrkiske
accent er kosteligt, men hjer-
tevarm og kærlig. Og Michael
Kientzle agerer tyrkisk bedste-
mor, så publikum er pacifice-
ret med humor.
Det er nemlig dét, stykket

»Türkisch Gold« kan: Med hu-
mor og ungdommelig appeal
få os til at spekulere. Ung som
gammel. Tina Müllers forestil-
ling markedsføres som en
»ungdomsforestilling« til en
målgruppe fra 14 år og opef-
ter. Men det skal alle over 30
bestemt ikke lade sig afskræk-
ke af.
Se »Türkisch Gold« på

Rendsborg Teater den 25. fe-
bruar, 13. marts eller 28.
marts, på Slesvig Teater den
26. februar, 2.marts, 30. marts
eller 27. marts, på Flensborg
Teater den 1. marts, 6. marts.
eller 17. marts.
Skoler og institutioner kan

også bestille stykket som gæ-
steteater på telefon 04621-96
70 38.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Türkisch
Gold - af Tina Müller. In-
struktion: Markus Röhling.
Premiere på Slesvig Teater
søndag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ingen pegefingre -
intet bind for øjnene

Wiebke Wackermann og Michael Kientzle sørger for et frisk ungdommeligt pust på Schleswig-
Holsteinisches Landestheater.

»Türkisch Gold« sæ
lges som en »ung

domsforestilling«

til en målgruppe 
fra 14 år og opef

ter. Men det skal

alle over 30 beste
mt ikke lade sig a

fskrække af.

HADERSLEV. Kolde fødder er
der ingen der skal have, så
længe der er gode røde uld-
sokker som luner. Så skal der
strikkes, for når den ene fod
har fået en flot rød sok, så vil
den anden også ha’ en…
Det er vaskedag og hønen

vil gerne hjælpe med at sor-
tere tøjet i farver. Den kender
bare ikke forskel på rødt og
hvidt. Men den ved, at sure
sokker, de skal vaskes.
Randers Egnsteaters fore-

stilling »Sokken« vises lørdag
den 3. marts på Teatret Møl-
len i Haderslev.
Forestillingen henvender

sig til de mindste børn fra
halvandet til fire år. Sokken
kan ses på Teatret Møllen
klokken 9.45 og klokken 11.
Forestillingen varer cirka 40
minutter.
Billetter kan bestilles på te-

lefon 74 52 66 79 eller på
hjemmesiden www.teatret-
moellen.dk (FlA)

Når høns
vasker
sokker

Berlinale. Lykkelig in-
struktør og prisvinder Ni-
kolaj Arcel efter Berlinale-
succes: Vi blev belønnet
for filmens kvalitet.

BERLIN. Når filmen »En Kongelig Af-
fære« får en Sølvbjørn for bedste
manuskript og for bedste mandlige
hovedrolle til den 27-årige debutant
Mikkel Boe Følsgaard på filmfestiva-
len i Berlin, er det et belønning til
filmens kvalitet.
Det siger filmens instruktør Nikolaj

Arcel.
- Jeg føler, det er en stor ære at få

det. Vi har fået en pris for historien
og for filmens kvalitet. Det er et
kæmpe skulderklap til filmen, og he-
le holder her er helt oppe i skyerne,
siger Nikolaj Arcel over telefonen fra
den tyske hovedstad.

Der er gjort flere forsøg
Arcel fik en Sølvbjørn for bedste ma-
nuskript sammen med medforfatter
Rasmus Heisterberg, som han har
skrevet manuskripter sammen med i
ti år.

- Vi er meget rørte og glade. Selv-
følgelig betyder det noget, at den
vinder for bedste manuskript. Hvis
filmen var dårlig, vinder den ikke for
bedste manuskript. Det er meget be-
tydningsfuldt, siger Nikolaj Arcel.

Gennem de sidste 25-30 år har der
været gjort mange forsøg på at lave
en film om livlægen Johann Fried-
rich Struensees skæbne i 1700-tal-
lets Danmark. Det er nu lykkedes, og
det har taget fire år fra første idé til

færdig film.
Lige nu er Nikolaj Arcel ved at

skrive manuskript til filmatiseringen
af succesforfatteren Jussi Adler-Ol-
sens thriller »Kvinden i Buret« - et
arbejde, han gør alene.

Plejer at gøre noget omvendt
- Som instruktør vil en del at mit
virke være at skrive manuskripter,
men jeg er filminstruktør. Om nogle
måneder vil Rasmus Heisterberg og
jeg sætte os ned og finde ud af,
hvad min næste film skal være som
instruktør, siger Nikolaj Arcel.
Og det bliver nok ikke i den histo-

riske genre.
- Det er jeg sikker på, at det ikke

bliver. Jeg plejer at gå omvendt af,
hvad jeg lige har lavet. Det er for-
skelligt hver gang, men vi er ikke
langt nok med ideer til det endnu,
siger Nikolaj Arcel.
Arcel brød igennem som instruktør

med »Kongekabale«, og sammen med
Rasmus Heisterberg har han blandt
andet skrevet manuskriptet til Stieg
Larssons »Mænd der hader kvinder«.
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Arcel: Stor ære at få en Sølvbjørn

Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg  præsenterer stolt deres sølvbjørne un-
der filmfestivalen i Berlin.
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