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Han kan ikke engang finde ud af at begå selvmord, knudemanden Felix, der her bliver
viklet ind i for meget vandslange. (Foto: Heidi Lundsgaard)

Digte om dyr
FLENSBORG. Forfatteren og biologen Karl-Ulrich
Lechner fra Buchholz ved Hamborg har netop udgi-
vet digtsamlingen »Tier und Tor« på forlaget Fris-
cher i Flensborg.

Fredag den 28. februar kommer han til fjordbyen,
hvor han vil læse op af sine digte om dyr. Det fore-
går klokken 20 i Kunstraum Merz i Det tyske Hus.

Her medvirker også flensborgeren Elmar West-
phal, der læser op af sine humorstiske versemål op-
bygget efter den engelske limerick-tradition.

Billetprisen er fem euro. Oplæsningsaftenen ar-
rangeres af Volkshochschule Flensburg. Das Erste
Flensburger Posaunenorchester spiller musik mel-
lem lyrikken.

Arrangementet afvikles i øvrigt også på det tyske
mindretals centralbibliotek i Aabenraa på onsdag 
klokken 19.30. (FlA)

Ung filmkunstner udstiller
FLENSBORG. Den unge
filmkunstner og maler
Nicolas Chibach har
tredobbelt premiere, når
han på åbner en udstil-
ling i restaurant Rieve i
Det tyske Hus.

Her viser han for første
gang sin kortfilm PaPul-
la for offentligheden i sin
hjemby, Flensborg. For
det andet viser han sine
billeder, som han har
malet til filmen »Anato-
mie 3«. Og for det tredje
viser han under titlen
»Frames« akrylbilleder
på lærred og træ. Titlen
»Frames« er hentet i
filmverdenen. Det er
nemlig en betegnelse for
de cirka 130.000 enkeltbilleder, en almindelig bio-
graffilm består af.

Alle billeder er til salg. Udstillingen varer til den
12. marts. (FlA)

Reklame for ørerne
FLENSBORG. Normalt er reklame ikke
noget, man må gøre på skolerne. Men folk-
bandet Painted Green fik alligevel Du-
borg-Skolens accept i går.

Til morgensamlingen klokken 9.20 stil-
lede sydslesvigerne sig op i skolens fælles-
areal og gav publikum lytteprøver på,
hvad der er i vente på Jaruplund Højskole
den 22.-23. februar. Da arrangerer højsko-
len nemlig en folk-weekend i samarbejde
med Sydslesvigsk Forening.

- Vi vil gerne vise, at Sydslesvigsk Fore-
ning også er for unge, siger Eberhard von
Oettingen, der er lærer på Jaruplund Høj-
skole og selv musiker i gruppen Mare Cim-
bri.

På programmet i Jaruplund er rytmespil,

foredrag om folk-musikkens historie,
dans, sang, jigs og reels, teater, spillem-
andsmusik og ølbrygning. 

- Vi håber og tror, det er noget, der kan
vokse og give mindretallet et nyt kulturelt
indslag, siger Eberhard von Oettingen.

Deltagelse i det kombinerende musik- og
kulturværksted koster 55 euro inklusive
forplejning i enkeltværelse. Med dobbelt-
værelse er prisen 45 euro per person. Det
er ved at være sidste frist for tilmelding.

Lørdag den 22. februar er der koncert
med de tre grupper Mare Cimbri, Painted
Green og Red Herring.

Hans Chr. Davidsen

Painted Green spillede keltisk folk-musik for Duborg-elever. Fra venstre er det Thomas
Dohn, Jan Fischer, René Rasmussen, Thomas Brodzig og Karl Fischer  

(Foto: Jens Peder Meyer)

Ny bog fra
Gynther
Hansen
AABENRAA. Grænse-
landsforfatteren Gynther
Hansen fra Varnæs udsen-
der efter sommerferien sit
andet erindringsbind. »Og
resten er tavshed« kommer
bogen på forlaget Hoved-
land til at hedde. Den er en
fortsættelse af sidste års
værk, »Og det var så det«,
som skildrede Gynther
Hansens barndom.

I »Og resten er tavshed«
fortæller Gynther Hansen
om tiden efter Anden Ver-
denskrig, hvor en ny be-
gyndelse syntes mulig, men
vanskeliggjort af oplevel-
serne efter krigen - ople-
velserne, som gjorde ham
splittet mellem det tyske og
det danske.

Bogen bliver trykt i 1100
eksemplarer og præsente-
res på Folkehjem i Aaben-
raa. Undervisnings- og
kulturudvalget i Sønder-
jyllands Amt indstiller til
amtsrådet, at bogen får et
tilskud på 10.000 kroner.

Hans Chr. Davidsen

Nicolas Chibac.
(Foto: Povl Klavsen)

Gynther
Hansen.
(Arkiv-
foto)

En stor og
tyk humlebi
Anmeldelse. Odense
Teater gæstede
Husumhus med en
sælsom komedie om
moderne familierela-
tioner. Den er fyldt
med metaforer, har
en scenografi, der
virker, men skuespil-
let er lidt ujævnt.

HUSUM. Plottet ser ud til
at være hentet hos Hamlet.

Men hvis det var tilfæl-
det, var der nok mangt et
mor-søn-forhold, der kun-
ne måle sig med Shake-
speares tragedie.

Odense Teater gæstede
fredag aften Husumhus
med forestillingen »Kær-
lighed og bistik. Humble
Boy« flere uger, før den får
officiel premiere hjemme
på Fyn.

Den unge britiske dra-
matiker Charlotte Jones
har haft stor publikums-
succes med den tragiko-
miske historie på National
Theatre i London.

Og det selv om forestil-
lingen er overlæsset med
referencer til astrofysik og
sociologi i et bistade.

Det er sønnen Felix (Pe-
der Dahlgaard), der er
Humble Boy, den store,
tunge humlebi som ifølge
naturloven egentlig ikke

burde kunne flyve.
Mellem alle metaforer

over sorte huller og super-
strengsteorier oplever vi
Felix’ komplekse forhold
til sin mor Flora (Ann-Mari
Max-Hansen). Mens han
selv minder om en forvok-
set baby, der i en alder af
35 år er en rigtig knude-
mand, føler han sig kræn-
ket af sin mors stærke sek-
sualitet. Faderen er lige
død, da vi kommer ind i fo-
restillingen. Ironisk nok af
et bistik.

Ind i den småborgerlige
idyl (flot og meget virkelig-
hedsnær scenografi med
have og fuglekvidder)
kommer så den friskfyrag-
tige Charles Prip (Kurt
Dreyer), der bager på mo-
deren Flora.

Befriende humor
Mens sønnen Felix lytter til
Mozarts Requiem, er Char-
les til Glenn Miller. Også
Charles er ene med sin dat-
ter Rosie (Sophie Louise
Lauring), der for år tilbage
har fået et barn med Felix.
En afsløring, som først
kommer senere. Det drejer
sig altså kort sagt om nuti-
dens indviklede familiere-
lationer, hvor alt vikles ind
i hinanden.

Man kan vælge at bruge
ordene underlig eller
sælsom om den familie-
komedie, det hele udvikler
sig til.

Den kammer på intet
tidspunkt over, men reddes
regelmæssigt af en befrien-
de humor. Kurt Dreyer har
en god fuldemandsscene,
og hushjælpen Mercy
(Susanne Saysette) kom-
mer til at krydre suppen
med faderens aske. En gave
som Felix har fået af sin
mor i en krukke i Peter
Plys-papir.

En lidt ulige kamp
Ann-Mari Max Hansen og
Kurt Dreyer er rutinerede
og fremragende skuespille-
re til den forestilling.

Men det bliver en lidt uli-
ge kamp med Peder Dahl-
gaard, der nok skal agere
en ufrivillig single-fyr, som
stammer - men alligevel
bliver det uden skarpt teg-
nede konturer.

Tilbage står handlingen.
Der må være en vægtig
grund til, at mange unge
dramatikere mener, vi skal
se disse stykker, hvor men-
nesker har det så vanvittig
indviklet med hinanden.

Odense Teater: Kærlig-
hed og bistik. Humble
Boy - af Charlotte Jones.
Instruktion: Vibeke Wre-
de. Fredag aften i Husu-
mhus. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen


