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Anmeldelse. Det er ene og
alene musikken, der gør
»Midt om natten« værd at
gentage som musical.
Handlingen er tynd og 
bedaget. Men det kan vel
næppe genere nogen.

FLENSBORG. Firserfilmen »Midt
om natten« har en ret mager hand-
ling og er så entydig, som en dansk
folkekomedie nu engang var
førhen.

Men musikken lever endnu, og
historien om fristadsromantikken
og bz-drømmene klarer sig igen-
nem på de gode melodier og deres
kraftfulde poesi. Siden filmen kom
i 1984, er flere af sangene gledet
ind i morgensangen for danske
skoleelever, og »Midt om natten« er
det mest solgt danske musikalbum
nogensinde.

Der var kort og godt fuldt hus, da
Det Danske Teater søndag aften
åbnede den danske sæson i Flens-
borg Teater. Og efter to en halv ti-
mes  underholdende musical kom
det stående bifald.

Aktualiseret handling
Man nærmest beder om at blive
skuffet, hvis man møder op til den-
ne nostalgiske omgang som finkul-
turel og alt for seriøs smagsdom-
mer. Instruktøren Michael Fock
(selv tidligere christianit) har i den
bedste mening aktualiseret de
gamle flipperdrømme og den mo-
ralske sociale indignation. Filmens
blonde Susan  Himmelblå  er ble-
vet til en pakistansk pige spillet af
spirevippen Özlem Saglanmak -
smukt og med en snert af blufær-

dighed. Faderen er  købmand, har
købt sit danske efternavn, Larsen,
og spilles lige lovlig karikaturag-
tigt af Farshad Kholgi, der synger
»To lus på  et borrrd, tre forlusende
orrrd«.

Rustik røst
Der er tråde til nutidens globalise-
ring og Christianias eksistens-
kamp, men i virkeligheden skal det
ikke blive alt for spidsfindigt. En
musical kan klare et plot så tyndt
som vand, når blot musikken har et
godt swing, og sangerne har potens
i  stemmen. Og de to sidstnævnte
betingelser opfylder Det Danske
Teaters ny version til fulde.

Her er det især Bjørn Fjæstad,
forsanger i rockbandet Baal, der
åbner for sin vægtige bas. Lidt
pudsigt egentlig - for Fjæstad er
sat på en sær opgave som en drik-

fældig klumpe-dumpe, der er lidt
utydelig sammenlignet med hans
rustikke røst. Der i øvrigt gelejdes
godt på vej af kapelmester Stig
Christensen og hans orkester.

De to mandlige hovedpersoner er
Benjamin Boe Rasmussen, der med
sin flade københavner-dialekt sag-
tens kan hamle op med Erik Clau-
sens filmrolle som charlatan. Hans
ven, Benny, spilles med overbevis-
ning og scenisk power af David
Owe, stunt-manden, der er »vild
med dans« og formentlig også trak
mange unge i Flensborg Teater
denne søndag aften.

En kold tid
»Midt om natten« er af den grund
velanbragt på et turneteaters re-
pertoire. Den får fat  i en del af
publikum, som ikke normalt kom-
mer i teatret - og den skuffer ikke.

Ind imellem er der endda rigtig
godt skuespil. Man morede sig for
eksempel kosteligt over justitsmi-
nister Mette Buhmand (Jannie
Faurschou) og embedsmanden
Skov (Nis Pedersen), da de disku-
terede, hvordan hele denne bule af
militærnægtere, stiknarkomaner,
hippier og drukkenbolte skal gri-
bes an.

Scenografien er lidt speget. Store
betonpiller på række - akkurat
som en parkeringskælder - illu-
strerer ganske udmærket en kold
tid, sådan som mange oplevede fir-
serne med kartoffelkur, aids, KU-
ere og jakkesæt. Men den må være
svær for aktørerne på scenen at slå
slalom mellem.

Folkekomedie fra fortiden
Trods alle banaliteter får man en
glimrende aften med »Midt om
natten«. Forestillingen er så gen-
nemmusikalsk, at det er svært at
svare nej til slutsangens omkvæd
»Fik du set det, du ville?« - Ja,
måske nok, men især hørt.

Mere skal man jo heller ikke
lægge i denne folkekomedie fra
fortiden.

Et lille minus: Der var efter man-
ges mening for meget knald på ly-
den i Flensborg Teater. Man skulle
være vant til højlydt rock, hvis
man sad på de forreste rækker.

Det Danske Teater: Midt om
natten - musikforestilling efter
filmen af Kim Larsen, Erik Bal-
ling og Henning Bahs. Instruk-
tion: Mikael Fock. Flensborg
Teater søndag aften - arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Vi fik hørt det vi ville
Der er saft og kraft i musikken i Det Danske Teaters forestilling Midt om natten - men handlingen er ikke meget værd. (Fotos: FlA)

Handlingen i musicalen er ført op til vore dage. Her er det Frederikke Ve-
del og Mastja Arad.

Venskab
mellem to
museer
TØNDER. I morgen
har Tønder Kunstmu-
seum inviteret ven-
skabsforeningen fra
Richard-Haizmann-
Museum i Nibøl på et
besøg og en rundvis-
ning - på tysk. Det er
museumsleder Ove
Mogensen, der viser
rundt.

Det drejer sig om en
genvisit, efter at tøn-
dringerne i august var
på besøg i Nibøl.

De to museer har af-
talt gradvist at udbyg-
ge samarbejdet. En af
konsekvenserne er, at
folk, som har med det
andet museum at gøre,
altid kan komme gratis
ind hos naboen.

(FlA)

Pris til
Eliasson 
KØBENHAVN. Årets
vinder af Kronprins-
parrets Kulturpris på
500.000 kroner blev
kunstneren Olafur
Eliasson.

Kronprins Frederik
begrundede valget af
Olafur Eliasson med, at
han bl.a. har »en unik
evne til hele tiden at
søge dybere og dybere
ind i de menneskelige
sansers uudtømmelige
univers«.

Kronprinsparrets
Kulturpris er Bikube-
fondens bryllupsgave
til kronsprinsparret.
Vinderne af både kul-
turprisen og velgøren-
hedsprisen er valgt af
kronprinsparret efter
samråd med et forum
af kulturpersonlighe-
der.

Det er anden gang,
priserne uddeles. Sid-
ste år gik kulturprisen
til filminstruktør Per
Fly.

/ritzau/

Musik i
Vesterland
VESTERLAND. På
søndag kl. 20.15 er der
igen »Musik in St. Ni-
colai«, kirken midt i
Vesterland på Sild.

Karsten Dobermann
fra Gummersbach og
Martin Stephan fra
Vesterland kommer og
spiller værker for
trompet og orgel.

Entreen er 16 euro
for voksne og 13 euro
med rabat. Billetter
kan købes hos den lo-
kale kurforvaltning.

(FlA)

Starjam 
i Tønder
TØNDER. På fredag har
Hagge’s i Tønder igen Star-
jam - denne gang med
guitaristen Jens Runge
(billedet). Han leder en
workshop med unge talen-
ter fra kl. 15, og resultatet
af arbejdet kan høres ved
en koncert kl. 21. Runge
har spillet sammen med
flere af de største på den
danske musikscene. (FlA)

Kor med
nyt navn
SLESVIG. Kreismusik-
schules kor (billedet) har
taget navneforandring til
ChorColores og optræder
for første gang med det ny
navn på lørdag kl. 20 i
Volkskundemuseum. Som
gæst er mandskoret Or-
pheus fra Anrath inviteret.
Det koster ikke noget at
komme ind.

(FlA) 


