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GRÅSTEN. Det lille Teaters ungdomsgruppe har i et
par måneder været i gang med to enaktere, som op-
føres fra fredag den 12. oktober  klokken 19.30.

Det første stykke handler om en ung pige, der for-
tæller historien om, hvordan hun kommer med i en
pigebande. Efter pausen spilles »Halløj på pleje-
hjemmet«, hvor flere typer af ældre bevæger sig
rundt i ofte komiske historier.

Foruden fredag den 12. spilles stykkerne den 14.,
16. 17. og 19. oktober. På hverdage klokken 19.30 og
søndag kl. 15.30. Billetterne koster 60 kroner for
voksne og 30 kroner for børn. De kan bestilles på te-
lefon 74653767 - bedst efter klokken 16. (FlA)

Stjernepianist til Slesvig
SLESVIG får fornemt besøg, når pianisten Gott-
fried Böttger med sine venner kommer til byen og
giver koncert i Schleswiger Brauerei tirsdag den 9.
oktober klokken 20.

Böttger kan smykke sig med titlen som årets tyske
pianist i 2006, og på den igangværende turné har
han kendte navne som bluesguitaristen Abi Wal-
lenstein og sangeren Ken Norris. Det program, som
de trykker af, hedder »der Klavierspieler«. Det er et
tilbageblik på musik fra de seneste 40 år med gos-
pel, blues, ragtime. Böttger var i sin tid med til, sam-
men med Udo Lindenberg, at danne »Das Panikor-
chester«, og Lindebergs »Alles klar auf der Andrea
Doria« bliver også spillet.

Billetter kan i forsalg købes hos boghandelen Lie-
segang og ved Moin Moin. (FlA)

Slesvig-Holsten set fra oven
STOLTEBØL. Fotografen Renate Prien fra Ham-
borg har på en god måde kunnet kombinere sit er-
hverv med hendes mands hobby, som er flyvning i
ultralette maskiner.

I de seneste år har hun lavet 2000 fotos, som dæk-
ker det meste af Slesvig-Holsten. Renate Prien in-
teresserer sig mest for stukturer, og nogle af hendes
fotos fra Vadehavet ligner abstrakte malerier.

En række af fotografierne kan fra lørdag den 6.
oktober klokken 19 ses i galleriet All Arts i Stolte-
bøl. Efter åbningen er der koncert med guitaristen
Martin Ace, ligesom der i restauranten serveres en
buffet med mad fra landene omkring Middelhavet.

Udstillingen varer til december, og galleriet har
åbent torsdag til lørdag klokken 14-22 og søndag
klokken 12-22. (FlA)

Billetter til oratorium
RENDSBORG. Billetsalget er netop startet til det,
som sikkert bliver en af årets store musikoplevelser
i Rendsborg: Opførelsen af Mendelssohns Orato-
rium i byens Christkirche den 4. november.

De medvirkende er Rendsburger Nachchor og
Norddeutsche Sinfonietta sammen med en række
solitser, hvoraf den mest kendte sikkert er bassen
Jörg Sabrowski. I forbindelse med opførelsen viser
kunstneren Uwe Appold det sidste værk i sin store
billedserie med inspiration fra Bibelen. Det otte me-
ter lange værk vil svæve hen over de medvirkende
på scenen. Billetterne koster mellem 10 og 25 euro
og kan købes i Musikmarkt Rendsburg. (FlA)

Billeder fra Sild på Sild
SILD. Fredag den 5. oktober kl. 19 åbner den frisi-
ske Sölring Foriining en ny udstilling med værker af
kunstneren Angelika Rusyeberg fra Hamborg. Det
sker i galleriet i i foreningens Heimat-Museum.

De udstillede motiver er alle fra Sild. (FlA)

Tango i Boren
BOREN i nærheden af Sønder Brarup byder fredag
den 5. oktober på en tangoaften. Det er klokken 20 i
Rundum-Raum i den lille by. Det er kulturforenin-
gen af samme navn, der arrangerer. Musikken leve-
res af brødrene Mauro og Pablo Cardozo, der tidli-
gere har gæstet Boren. De lover at levere den ægte
og uforfalskede vare. (FlA)

Unge spiller teater i Gråsten

Anmeldelse. Landestheater har
godt fat i Schillers stykke om
den frihedselskende bonde og ty-
rannen. Det hele foregår enkelt,
men virkningsfuldt.

SLESVIG. Hvor forskelligt mennesker
reagerer på vold og uret illustreres indgå-
ende i Friedrich Schillers sidste fuldendte
drama, Wilhelm Tell.

Temaet er tidløst, og derfor kan skue-
spillet sagtens klare en ny opsætning. En
sådan kan man for tiden se på Landest-
heater, hvor instruktøren, Susanne Ebert,
dog ikke forfalder til at drage alt for klare
paralleller til nutiden - hvilket måske og-
så ville have været for nemt for både
skuespillere og publikum.

Instruktøren nøjes med at tilsætte tid-
løsheden ved hjælp af delvis moderne ko-
stumer og den musikalske indgang: »Die
schwarze Galeere« af DDR-rockmuskeren
Gerhard Gundermann. En lille finurlig
pointe. Gerhard Gundermann blev af
mange DDR-borgere betragtet som deres
talerør, men han var samtidig »Inoffiziel-
ler Mitarbeiter« for Stasi.

Rigsfogeden Geßler (Stefan Eichberg) er
i stykket en legemliggørelse af det habs-
burgske tyranni i Schweiz - en volds-
mand, der gør overgreb mod mennesket,
der egentlig blot hviler i sig selv: Wilhelm
Tell (Matthias Fuhrmeister), en syntese
mellem den moralsk habile bonde og den
praktiske forstand.

I efterkrigstidens Tyskland var Wilhelm
Tell pligtlæsning på gymnasieniveau - na-
turligvis mest på grund af sin kritik af ty-
ranniet. Stykket forsvarer også den indi-
viduelle og kollektive ret til modstand.
Det frie menneske bliver på det nærmeste
idealiseret.

Ironisk nok blev Schiller-stykket dog
også fordrejet og misbrugt af nazisterne,
indtil Hitler personligt forbød det i 1941.

Rækken af medvirkende mænd er næ-
sten endeløs. Den enkle, men virknings-
fulde scenografi er snart et schweizisk
bjerglandskab, hvor de jævne bondemænd
fra kantonerne mødes, snart er den for-
vandlet til dagligstue hos friherre von At-
tinghausen (Herbert Wegner) - alene med
lyset som middel.

Kvinder er der ikke mange af (Andrea
Beckmann, Brigitte Lehner og Friederike
Linke), men i deres biroller er de mere ra-
dikale end mændene, som de maner til
kamp:

»Zu Schwytz sich alle Redlichen bekla-
gen ob dieses Landvogts Geiz und Wüterei
[...] Ihr seid auch Männer, wisset eure Axt
zu führen«, siger Gertrud til Werner
Stauffacher (Reiner Schleberger) fra
Schwytz.

Citater fra Wilhelm Tell er dog i tidens
løb blevet brugt og misbrugt. Skatten af
citater reciterer hele ensemblet fra billig-
bøger som et symbol på den popularise-
ring, Wilhelm Tell har været udsat for.

Og den legendariske scene - hvor Wil-
helm Tell skyder æblet af sin søns hoved -
bliver da heldigvis heller ikke overspillet.
Den foregår blot som et af flere lag på
scenen. Som resten af iscenesættelsen: Det
hele foregår meget fintfølt, og det lønner
sig at se forestillingen, der dog næppe bli-
ver noget trækplaster.

Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter: Wilhelm Tell - af Friedrich Schiller.
Spilles også i Flensborg Teater den 5.
oktober og 10. januar, i Slesvig Teater
den 21. oktober og Kongresshalle i Hu-
sum den 3. oktober og 15. januar.

Hans Chr. Davidsen

Wilhelm Tell 
med billigbøger 
og DDR-rock

Den klassiske scene fra Wilhelm Tell. På billedet ses Tom Runge (til venstre) og Stefan
Eichberg. (Foto: Landestheater)

Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
FORVARSEL
fredag-torsdag kl. 21.
GULDHORNENE
fredag kl. 16.
RATATOUILLE
fredag-torsdag kl. 16 og
18.30.
SHREK DEN TREDJE
fredag-lørdag kl. 16 og
18.30. søndag-torsdag kl.
18.30.
VACANCY
fredag-torsdag kl. 16.

Kosmorama, Haderslev
Ingen oplysninger

Kino, Aabenraa
SHREK DEN TREDJE
fredag-lørdag kl. 16.15 og
18.30. søndag kl. 18.30.
GULDHORNENE
søndag kl. 16.15.
RATATOUILLE
fredag-søndag kl. 16 og
18.15. mandag-torsdag kl.
17.30.
SICKO
fredag-torsdag kl. 20.30.
RUSH HOUR
fredag-torsdag kl. 20.15.
SUPERBAD
fredag-søbdag kl. 20.45.
mandag-torsdag kl. 18.

Kosmorama, Sønderborg
GULDHORNENE
fredag-søndag kl. 12.30.
RATATOUILLE
fredag-torsdag kl. 15.30 og
18. lørdag-søndag også kl.
13.
RSH HOUR
fredag-torsdag kl. 21.
SHREK DEN TREDJE
lørdag-søndag kl. 14.30.
SICKO
fredag-torsdag kl. 16.30.
THE MONASTERY
fredag-torsdag kl. 19.
TIL DØDEN OS SKILLER
fredag-torsdag kl. 20.30.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 11. ok-
tober.

Kappel og Slien. (Foto: Renate Prien)

Manfred Mann
til Sønderborg
SØNDERBORG. Sønder-
borghus får i morgen klok-
ken 20 besøg af Manfred
Mann, der har været et af
de helt store navne inden
for rockmusikkens verden i
flere årtier.

Han kom oprindeligt fra
Sydafrika og slog for alvor
igennem med sit Earth-
band, der blev dannet i
1971. Blandt de mest kend-
te numre er »Ha Ha Said
the Clown« og Mighty
Quinn. Manfred Mann er
kendt for være drevet mere
af idealisme end af penge.
Han kæmpede i sin tid me-
get imod apartheid i sit fø-
deland, og i de seneste år
har han taget kampen for
de nordamerikanske india-
neres rettigheder op.

I Sønderborg spiller han
med Earthband, der er ble-
vet genoplivet. Billetterne
koster 300 kroner i forsalg
og 350 kroner ved døren.

(FlA)

Manfred Mann giver kon-
cert i Sønderborghus i mor-
gen. (Foto: FlA)


