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Anmeldelse. Landes-
theater har samlet
skuespillere, ballet-
dansere og operasan-
gere til en musical,
der åbenbart ikke
kan slides op.

FLENSBORG. Det er pud-
sigt – og det er sket flere
gange. Det tyske Landes-
theater viser en forestil-
ling, der i samme sæson vi-
ses som dansk gæstespil i
Sydslesvig.

I weekenden havde Lan-
destheater premiere på
60er-musicalen Anatevka,
der i originalversionen
hedder »Fiddler On The
Roof«. I næste uge kommer
Fredericia Teater til Flens-
borg med sin version, der
har fået den direkte over-
sættelse »Spillemand på en
tagryg«.

Helt så pudsigt er det
måske alligevel ikke. Ofte
bliver en klassiker sat op i

en ny version i en af Euro-
pas teater- eller musical-
metropoler, som flere ho-
vedstadsteatre så igen ta-
ger til sig, og når det reg-
ner på præsten, drypper
det på provinsen.

Pogrom truer
Scenen er zar-tidens Rus-
land. Selv om spilleman-
den (Matthias Sitzwohl)
forsøger at holde balancen
med sin violin, er det mæl-
kemanden Tevye (Jürgen
Böhm), der er musicalens
centrum i det jødiske
landsbysamfund Anatevka.
Han er en hjertensgod
mand, der forsøger at hol-
de sammen på familien og
de jiddische traditioner
samtidig med, at pogro-
merne truer med at komme
til Anatevka.

Døtrene vil selv bestem-
me, hvem de vil giftes med,
og selv om Tevye altid rea-
gerer stejlt til at begynde
med, bøjer han alligevel af.
Og den kunst er slet ikke
så ringe endda.

Jürgen Böhm fik fortjent

bravo-råb og bragende bi-
fald for sin hovedrolle.
Han kan både synge og har
det nødvendige godmodige
blik i øjet. Her er humor,
og her er den fattige, men
glade mand, der ikke så let
lader sig kue. Og så udfyl-
der han den verdenskendte
ørehænger »If I Were a
Rich  Man« perfekt. På
dansk er sangen i den grad
blevet Erik Paaskes.

Uden om ham er en
skønsom blanding af skue-
spillere og sangere fra
Landestheaters opera- og
balletkompagnier. I en mu-
sical er det tilladt at have
aktører, der måske ikke er
helt oppe i højderne, hvad
sangstemmer angår - og
den tilladelse udnytter
Landestheater da også
nogle steder. Men det går
så længe, historien kom-
mer ud på en troværdig fa-
con.

En fornøjelse
Uden om Tevye gør tre af
døtrene god fyldest: Teat-
rets egne faste skuespillere

Maria Steurich som Zeitel
og Lieko Schulze som Cha-
va, mens Katrin Wölfle er
hentet til Landestheater
som gæst fra sin musical-
baggrund i Hamborg. Hun
er overbevisende i rollen
som datteren Hodel.

De sidste to døtre, Sarina
Abram og Miriam Sabba,
fylder dog ikke meget.

Golde  - Tevjes kone - er
i Gabriele Kuhns skikkelse
påfaldende mere sød end
hun er skrap. Og ellers er
det René Rollin, der rager
op som studenten Perchik,
der kommer til landsbyen

og charmerer sig ind hos
Hodel.

Der er flotte danseoptrin
og rigtig gennemtrængen-
de fællessang. Scenografi-
en er en sælsom blanding
af glad musical baggrund
med en snert af lidt fanta-
sifuld Chagall og alt andet
end minimalistisk.

»Anatevka« er en fornø-
jelse at se. Selv om musica-
len egentlig er lidt længe-
re, end den berettiger til at
være, så keder man sig ik-
ke. Og er man musical-fan,
så er der bestemt idé i at se
både den danske og tyske

version i grænselandet -
alene for at se, hvor for-
skelligt man kan behandle
den samme historie.

Schleswig-Holstenisches
Landestheater: Anatev-
ka - af Joseph Stein.
Iscenesætttelse: Michael
Grosse. Musikalsk le-
delse: Florian Frannek.
Premiere i Flensborg
Teater, lørdag aften.
Kommer til Slesvig Tea-
ter og Rendsborg Teater.

Hans Chr. Davidsen

Musikalsk
mælkemand

Jürgen Böhm (til venstre) som mælkemanden Tevye og Peter Schulz som slagteren, der
gerne vil have fingrene i hans datter.

Alle Landestheaters tre ensembler medvirker i produktionen Anatevka: Skuespillere,
operasangere og balletdansere. (Foto: Heiner Seemann)

Bodilfest. Talentudvik-
lingsfilmene hædret med
hele tre Bodil-priser. »En
soap« kåret til bedste
danske film i konkurren-
ce med Oscar-kandidaten
»Efter brylluppet«.

KØBENHAVN. Få timer, før det
stod fast, om »Efter brylluppet«
skulle hædres med en Oscar på
den amerikanske vestkyst, fik
Susanne Biers succesfilm bag-
hjulet, da årets Bodil-priser blev
uddelt i København.

Filmmedarbejderforeningen
kårede nemlig instruktøren Per-
nille Fischer Christensens spille-
filmsdebut, det intime kammer-
spil »En soap«, til bedste danske
spillefilm i 2006. Filmen hjem-
førte to priser ved sidste års 
festival i Berlin, men solgte be-
skedne 30.000 billetter i de dan-
ske biografer.

Samtidig modtog Trine Dyr-
holm en Bodil for sin hovedrolle i

»En soap«, der er produceret med
midler fra filminstituttets talent-
udvikling. Det samme gælder
»Offscreen«, der indbragte Nico-
las Bro en Bodil for bedste
mandlige hovedrolle.

Om få måneder går Pernille
Fischer Christensen i gang med
optagelserne til sin spillefilm
nummer to.

- Det bliver også en kærlig-
hedsfilm, igen med Trine Dyr-
holm i en stor rolle, denne gang
sammen med Anders W. Berthel-
sen, og igen samarbejder jeg med
Kim Fupz Aakeson om manu-
skriptet. Jeg er meget optaget af
at dykke ned i kærlighedens væ-
sen og se på, hvad kærligheden
kan holde til, og hvordan den
kan bøjes, fortalte Pernille Fis-
cher, da prisuddelingen var over-
stået.

Ifølge den 37-årige Bodil-vin-
der er det et dejligt og hårdt job
at instruere film.

- Og samtidig en proces, hvor
du indimellem nemt kommer til
at tvivle på dig selv. Derfor giver
en Bodil masser af lyst til rigtigt

at trykke den af, og
det får vi så lov til
med det næste projekt,
der ikke er nogen smal
film som »En soap«,
men optages med et
stort budget, fortalte
Pernille Fischer Chris-
tensen.

I en alder af 34 år
indgår Trine Dyrholm
i et eksklusivt selskab,
hvis øvrige medlem-
mer er Ghita Nørby og
Jesper Christensen
samt de afdøde sku-
espillere Frits Hel-
muth og Bodil Kjer. De har alle
vundet fire Bodil-statuetter.

I Bodil-komiteens motivering,
som han læste op fra scenen, be-
skrev netop Jesper Christensen
Trine Dyrholm som en »frygtløs«
skuespiller, der ikke er bange for
meget svære og krævende roller.

- Det, som tæller for mig, er, at
det hele ikke må blive for nemt.
Jeg har brug for at kaste mig så
langt ud på det dybe vand, at jeg
ikke kan føle mig sikker på at

bunde. Der er ting, jeg
bestemt ikke vil lave,
men jeg vil heller ikke
afvise, at jeg en dag
dukker op i en kome-
die. Betingelsen er ba-
re, at det tæller som
andet end blot arbejde.
Der skal være en ud-
fordring og en mening
i det, sagde Trine Dyr-
holm senere.

Bent Mejding blev
hyldet for bedste
mandlige birolle i
»Drømmen«, sidste års
største danske publi-

kumssucces. Den løb med hæde-
ren for bedste danske film, da
Danmarks Filmakademi uddelte
sine priser den 4. februar.

Lille budget
»Efter brylluppet« måtte ved
begge lejligheder nøjes med sta-
tuetten for bedste kvindelige bi-
rolle, der tilfaldt Stine Fischer
Christensen, lillesøster til in-
struktøren af »En soap«.

Det kostede knap syv millioner

kroner at lave »En soap«, mens
»Efter brylluppet« blev produce-
ret med et budget, der var tre
gange så stort.

Prisen for bedste fotografering
tilfaldt Jørgen Johansson for
»Prag«. Ti af sidste års 22 pre-
mierefilm var nomineret, og pri-
serne blev fordelt på fem af dem.
Desuden fik Anders Østergaards
»Gasolin« prisen for bedste do-
kumentarfilm i 2006.

Dette års show i Imperial Bio-
grafen med Mia Lyhne og Casper
Christensen som værter marke-
rede 60-året for de første Bodil-
priser. Da uddelingen så dagens
lys, var en purung Helle Virkner
ved at etablere sig som en af
dansk films kommende stjerner.
Søndag blev den nu 81-årige tid-
ligere statsministerfrue under
stort bifald hædret med en Æres-
Bodil.

Globaliseringsdramaet »Babel«
blev kåret til bedste amerikanske
film, mens den tyske »Das Leben
der Anderen« tog prisen for bed-
ste udenlandske, ikke-amerikan-
ske film. /ritzau/

Den unge og eksperimenterende filmkunst triumferede


