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Glasmenageriet på Landestheater er blevet en medrivende skildring af en mors kærlighedsdesperation med Ingeborg Losch (bagest)
som det altknusende centrum. I forgrunden ses hendes to børn spillet af Michael Kientzle og Nina Mohr.

Anmeldelse. Landes -
theater slipper godt
fra sæsonstarten med
Tennessee Williams’
hverdagstragedie
»Glasmenageriet«.

SLESVIG. Glasmenageriet er et
medrivende teaterstykke, men
svært og skrøbeligt at spille.

I centrum står en kvinde,
der er en blanding af en ame-
rikansk sydstats-virkelighed,
en Henrik Ibsensk indsigt og
et tungt nag, som det findes
hos August Strindberg.

Tennessee Williams’ kompri-
merede stykke foregår i en lej-
lighed i Missouri under
1930erne økonomiske depres-
sion. Moren Amanda (Inge-
borg Losch) drømmer om et
liv, som hun synes, hun har
fortjent, men som hun aldrig
fik, fordi hun giftede sig med
den forkerte mand. En fattig
mand, som stak af fra hende
og børnene.

Nu er børnene voksne, men
kan ikke rive sig løst fra mo-
ren. Sønnen Tom (Michael Ki-
entzle) lever i en romantisk
drømmeverden. Datteren Lau-
ra (Nina Mohr) halter, er men-
neskesky og anderledes. Hun
søger tilflugt ved sin store
samling af glasfigurer - deraf
stykkets navn.

Datteren er dog ikke den
eneste, der drømmer og har
illusioner. Der er også moder-
hjertet, der brænder for at få

sin menneskesky og let handi-
cappede datter afsat til en
mand af angst for, hvad der
ellers skal blive af hende?

Sønnen Tom tager en ven
(Nicolas Menze) med hjem, en
»Tilbeder«. Resultatet er en
katastrofe, men familien tvin-
ges i det mindste til at se
sandheden i øjnene.

Begrænsninger
Landestheater har netop haft
premiere på den ny teatersæ-
son og også premiere i det
midlertidige spillested, Sles-
vighus. Scenen her er vel ikke
engang halvt så stor som den,
skuespillerne er vant til fra
det nu lukkede Slesvig Teater.

Men instruktøren Andreas
Kloos og scenografen Eckhard
Reschat udnytter de begræn-
sede muligheder og får et
ganske fornuftigt resultat ud
af det.

Moderne og kontant
Scenografien er sparsom.
Der er stort set ingen rekvisit-
ter, og de glasfigurer, der skal
være på scenen, er placeret
diskret. Publikum kan kun
koncentrere sig om figurerne.
Replikkerne spilles for replik-
kernes skyld, og Glasmenage-
riet lever udmærket gennem
sine symboler alene.

Landestheaters opsætning
er moderne og kontant. Inge-

borg Losch brillerer i rollen
som moren, der brøler, når
hun truer sin søn og hvisker
og bliver blød i stemmen ved
tanken om at kunne afsætte
sin datter til »tilbederen« og
skaffe hende en fremtid.

Hun er affekteret, når hun
taler med fremmede og kan
næsten blive grov i stemmen,
når hun fremmaner ungdom-
mens liderlighed. Senest da
moren kaster sig vandret ned
på scenegulvet, går det op for
publikum, at det også er hen-
de, der er ved at gå i stykker
indeni. Det kommer blot ikke
ud på samme vis, som hos
datteren, som spilles fint af en
Nina Mohr, der har skruet ned
for sig selv.

Datteren er skruet ned til et
minimum, så moren kan fylde
hele billedet. Hun er grænsen-
de til det irriterende, men vi
forstår hendes reaktioner.

Det ændrer sig, da den let
usikre, men også lidt for til-
fredse »bejler« bogstaveligt
talt og ufrivilligt kastes i ar-
mene på datteren. Og sønnen
- der er stykkets fortæller og
motor - ender med at skride
fra det hele - ligesom sin far.
En rørende hverdagstragedie.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Glasmena-
geriet - af Tennessee Wil -
liams. Instruktion. Andreas
Kloos. Premiere i Slesvighus
søndag aften. Spilles i Sles-
vighus samt teatrene i
Flensborg og Rendsborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Det skrøbelige glas

FLENSBORG. Efter 13 uger og 170 arran-
gementer slutter Orgelfestival Sønderjyl-
land-Schleswig i den kommende week-
end.

Afslutningskoncerten er på søndag i
Nikolaikirche i Flensborg, hvor Michael
Mages sidder ved orglet, og Manuela
Mach medvirker som alt-solist. På pro-
grammet er Cèsar Francks »Fantasi i A-

dur« og »Koral i E-dur« samt de »Bibelske
sange« af Antonin Dvorák. Koncerten er
samtidig orgelfestivalens ti års jubilæ-
umskoncert og begynder klokken 17. Bil-
letpriserne er ti euro og syv euro med ra-
bat.

I aften klokken 19 arrangeres et besøg
på orgelbyggeriet Marcussen & Søn i Aa-
benraa. Her kræves forhåndstilmelding på

telefon 74 74 40 70.
På søndag klokken 14-16.30 en der

»orgelrundgang« i Flensborg. Michael
Mages lægger ud ved Marienkirche klok-
ken 14 og tager derefter deltagerne med
til Helligåndskirken og Nikolaikirche.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Orgelfestival slutter i weekenden

Gospel på Ejdersted 
TØNNING. »Kom med om bord«, lyder opfordringen, når
Tönninger Gospelchor giver koncert i St. Marienkirche i
Vitsvort den 15. september og St. Laurentiuskirche i Tøn-
ning den 16. september. »Get On Board« er overskriften
på de to koncerter på Ejdersted, der begge begynder
klokken 19.30.

Tönninger Gospelchor består af 60 sangere i alderen fra
ni til 75 år. (FlA)

Hesse og Klingsor
KIEL. »Klingsors letzter
Sommer« er titlen på en
samling fortællinger af
Hermann Hesse. De har
inspireret Factory Thea-
ter til en serie sceniske
installationer, der bliver
opført i forbindelse med
den kinesiske kultur-
sommer i Slesvig-Hol-
sten i år.

Forestillingerne har
været vist på Gottorp
Slot i Slesvig og Jüdisches Museum i Rendsborg i juli og
vises den 29. og 30. september for sidste gang i Lessing-
bad i Kiel. Forestillingerne begynder klokken 20, og billet-
terne kan bestilles på Reservix.de.

(FlA)

Ung forfatter til Sild
RANTUM. Forfatteren
Katharina Hartwell fra
Leipzig bliver »Insel -
schreiberin« på Sild i
2013. Den 28-årige er
udvalgt som legatmod-
tager for sin fortælling
»Jesper kommt zurück«.
Legatet består af 2500
euro og et betalt ophold
i Rantum på Sild i to
måneder.

Det er 13. gang, at der
inviteres en forfatter til
Sild på betalt ophold. De tidligere modtagere er Terézia
Mora (2001), Moritz Rinke (2002), Feridun Zaimoglu
(2003), Juli Zeh (2004), Thomas Hettche (2005), Jenny Er-
penbeck (2006), Judith Kuckart (2009) og Gunther Gel-
tinger (2011). »Inselschreiberin« i år Petra Morsbach. Nog-
le sydslesvigere vil måske kunne huske hende for bogen
»Geschichte mit Pferden« i 2002. Her skrev hun, at de
danske skoler er fyldt med børn af fattige tyske familier.
Og hun krydrede påstandene med en fiktiv historie om
danske elever, der ender som rengøringskoner og analfa-
beter.

Legatet uddeles af en fond under Kunst:Raum Sylt
Quelle og støttes af kulturministeriet i Slesvig-Holsten.

(FlA)

Symbolske fotos fra USA
HUSUM. Kiel-fotografen Andreas Oetker-Kast rejste sid-
ste år gennem USA fra Seattle over San Francisco til Bo-
ston og New York. Han tog en lang række dokumentarfo-
tos, hvori han lagde vægt på det æstetiske i motivet. Ofte
var det mennesketomme landskaber fyldt med symbolik,
struktur og ofte gådefyldte budskaber.

Andreas Oetker-Kast har samlet billederne i en serie,
som han kalder »Wonderland«. De kan ses på en særud-
stilling, som NordseeMuseum Husum åbner på søndag og
viser frem til den 4. november. Billederne er også afbildet
i en bog, der udsendes i forbindelse med udstillingen.(FlA)

Nord-Art slutter med musik
BYDELSTORP. I den kommende weekend slutter den inter-
nationale kunstudstilling NordArt. Det markeres lørdag
aften med en koncert med tre bands fra Slesvig-Holsten.
Klokken 17 spiller Jesse Grell Trio, klokken 20 Bad Luck &
Trouble Bluesband og klokken 22.30 Sheeps-E-Band. Det
sker i Carlshütte i Bydelstorp (Büdelsdorf), hvor udstillin-
gen også vises.

Klokken 22 afsløres det, hvilken kunstner, der bliver
modtager af NordArt-prisen i 2012. Med prisen følger
10.000 euro. Publikum har også stemt på deres favoritter,
og de tre, der fik flest stemmer, får hver 1000 euro. (FlA)

Ny musik i Egernførde
EGERNFØRDE. Koncertrækken »Ny musik« i Egernførde
byder på fredag på en koncert med Ensemblet reflexion
K, der spiller moderne kompositionsmusik af John Cage.
Det foregår i St. Nikolai-Kirche og begynder klokken 20..

(FlA)

Christian Nisslmüller i
»Klingsors letzter Sommer«.

Katharina Hartwell.
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Illusionens sæbebobler. Den indestængte datter (Nina Mohr)
danser med »tilbederen« (Nicolas Menze).
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