
Teater. Det Lille Tea-
ter i Aabenraa slip-
per de vilde dyr løs
bag Brundlund Slot.

AABENRAA. Det Lille
Teater i Aabenraa har den
9. juni premiere på somme-
rens friluftsforestilling.

Publikum kan i år glæde
sig til at opleve Kiplings
»Junglebogen« i en udgave
specielt skrevet til Det Lil-
le Teater med manuskript
af Christian Eiming, der
også er instruktør på fore-
stillingen. En udgave som
ligger langt fra Disneys
udgave, men meget tættere
på den originale historie
og derved også på virkelig-
heden.

Mandshjerte
Publikum kommer til at
følge den spændende, men
også barske historie om
menneskebarnet Mowgli.
Han bliver opdraget af ul-
vene og oplært af sine bed-
ste venner Baloo og Ba-
gheera; inden han til sidst
er klar til at stå ansigt til

ansigt med sin største fjen-
de - Shera Kahn.

Det kræver mod og
mandshjerte at overleve i
junglen, og så lige nogle
rigtig gode venner.

- Det har været en ud-
fordring for holdet bag
»Junglebogen« at få de 33
skuespillere forvandlet til
de forskellige dyr i jung-
len.Ved hjælp af flotte
sminkninger og kostumer
og dertil fantasifulde ma-

sker, er det lykkedes at få
et fantastisk dyre/menne-
ske-univers frem, fortæller
Lise Bekker fra Det Lille
Teater Aabenraa.

Mærkelige lyde
At junglen har en puls og
er et inferno af mærkelige
lyde understreges af blandt
andet rytmiske musikere,
der sammen med de øvrige
lydfolk vil gøre alt for, at
parken bag Brundlund

Slot bliver forvandlet til en
rigtig jungle.

Parken bag Brundlund
Slot er den perfekte ram-
me til Junglebogen, og da
forestillingen henvender
sig til hele familien, glæder
folkene bag projektet sig
til at give publikum en rig-
tig god oplevelse. Der spil-

les den 9. og 10. juni klok-
ken 15, den 13., 14. og 15.
juni klokken 19 og den 16.
og 17. juni klokken 17.
Som noget nyt har Det Lil-
le Teater indført ungdoms-
rabat, så unge mellem 13
og 18 år med studiekort
kan komme ind for 50 kro-
ner.Voksenbilletter koster

70 kroner, og børn mellem
3 og 12 år  kommer ind for
30 kroner.

Billetter kan forudbestil-
les på Aabenraa Turistbu-
reau telefon 74 62 35 00.
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Anmeldelse. Det er
det ydre, det kommer
an på i menneskever-
denen, og det giver
god grøde til mani-
pulationen. Landest-
heater har godt fat i
Neil LaButes »Das
Maß der Dinge«.

FLENSBORG. »Skønhed
burde afskaffes«, siger evo-
lutions-biologen Karl
Grammer i programmet til
forestillingen »Das Maß
der Dinge«.

Det er ikke blot udemo-
kratisk, at de smukke
snupper det hele, når der
skal kurtiseres og dyrkes
kønsakt. Mennesker bliver
også noget så grundigt
snydt af den smukke over-
flade. Fornuften og mora-
len elimineres.

Landestheater har taget
et stykke af den amerikan-
ske dramatiker og filmin-
struktør Neil LaBute på
plakaten. »Das Maß der
Dinge« er den tyske titel
på en handling, der i 2002
blev filmatiseret med titlen
»The Shape of Things«.

Hovedpersonen er Adam
(Reiner Schleberger), en
kikset og grim fyr, der for-
ståeligt nok aldrig har haft
den fornødne portion selv-
bevidsthed til at score en
dame. Han tjener til studi-
erne ved at være kustode
på et museum, og her duk-
ker den kunststuderende
Evelyn (Friederike Linke)
op for at studere en adonis.
Det virker for godt til at
være sandt: Den smukke
pige vil have fat i den
grimme fyr. Det er vel kun
ham selv, der ikke aner
uråd.

Vennerne Jenny og Phil-
lip (Andrea Beckmann og

Jens Hollwedel) bemærker
det ulige forhold ved par-
ret, men Adam forvandler
sig langsomt fra en nørd til
en tjekket fyr. Håret klip-
pes, neglebidderiet stopper,
hornbrillerne falder, og
næsen rettes ud med pla-
stikkirurgi. Alt imens for-
holdet mellem de to par
forværres.

Tvangsløs
manipulation
Uden at tage gassen af bal-
lonen for andre, der forhå-
bentlig bliver fristet til at
se denne forestilling, kan
vi dog godt afsløre, at en af
de fire smider masken til
sidst.

Evelyn er en frøken
Frankenstein og har gang i
et kunstprojekt med leven-
de mennesker. På et plan
handler »Das Maß der
Dinge« om partnervalg.

På et andet plan er det
en moderniseret udgave
om det klassiske spørgs-
mål: Hvor går grænserne

for kunsten? Her er det
konflikten mellem indivi-
dets fri vilje og den
tvangsløse manipulation,
der sætter etikken på spid-
sen.

Evelyn føler intet per-
sonligt ansvar, og Adam
gør intet ufrivilligt. Allige-
vel ender han med at føle
sig grundigt tørret. Det er
livsstilen, der designes her.
Evelyn er udbyder. Hendes
vare er ikke imagerådgiv-
ning, men en kærligheds-
affære.

Perfekt til unge
»Das Maß der Dinge« er
perfekt til at trække et
yngre publikum, på gym-
nasieniveau, i teatret, og
stykket må egne sig ganske
fremragende til undervis-
ning.

Her er en verden, som de
unge kan genkende, og
med flere lag, som de ikke
umiddelbart lægger mærke
til.

Men lad for Guds skyld
være med at give medierne

skylden for denne fokus på
menneskers fascination af
det overfladiske symboli-
seret ved skønheden. Karl
Grammer får i program-
met stillet det lukkede
spørgsmål »Hvilken andel
har medierne i den eskale-
rende skønhedsfiksering?«.
Og han svarer: »Intet. År-
sagen til vores besættelse
af skønheden kommer fra
evolutionen. Skønhed har

altid spillet en stor rolle«.
Det er dét med årsag og

virkning.
Der præsteres fremra-

gende skuespil i dette klas-
siske illusionsteater med
fire af Landestheaters yn-
gre kræfter. Reiner Schle-
berger og Friederike Linke
får især tragedien og ko-
medien frem på samme tid
i deres levende spil.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater:
Das Maß der Dinge - af
Neil LaBute. Instruk-
tion: Elena Breschhkow.
Spilles på teatrene i
Flensborg, Slesvig og
Rendsborg.

Hans Chr. Davidsen

Frøken
Frankenstein

Evelyn (Friederikke Linke) bruger video til sit kunsteksperiment. Her er det taberen
Adam (Reiner Schleberger), der for en gangs skyld griber kameraet og fanger den smuk-
ke, men skruppelløse frøken Frankenstein. (Fotos: Landestheater)

Så vanker der et
blowjob. Adam
skal holde ma-
sken, så længe
han kan.

Tobias Pedersen (i midten) spiller rollen som menneskebarnet Mowgli.
(Fotos: Karin Riggelsen)

Jungleloven gælder i Aabenraa

Dennis Iversen gemmer sig bag masken som tigeren Shera
Khan, mens Esben Boisen er den ensomme ulv, Akela.


