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KULTUR

SLESVIG. Spillestedet »Hei-
mat« på det tidligere kaser-
neområde »Auf der Freiheit«
i Slesvig præsenterer fredag
den 12. april klokken 20
»sømanden« Nagelritz og
hans aktuelle program
»Landgang«, hvor han igen
blander cabaret, musik og
tekster af Ringelnatz til en
enestående mixture. Billet-
ter fås i forsalg hos alle
kendte forsalgssteder.   (FlA)

Kulturpris til Kim Sjøgren
RØDEKRO Kulturpris går i år til violinisten Kim Sjøgren.
Prisoverrækkelsen finder sted på Rødekro Bibliotek på
torsdag klokken 15.30.
Kim Sjøgren har spillet med Tommy Kenter. Han har

spillet med Birthe Kjær. Han har også skabt et band
ved navn Little Mermaid Orchestra - kun med unge
kvinder. Men han har ikke mærket så megen respekt
fra det klassiske musikliv. For her ved man godt, hvad
man skal mene om ham. Kim Sjøgren er drengen, der
kunne spille mere violin end de fleste. Og som tabte
det hele på gulvet igen.
Dét skete engang i 1980erne. Få år før havde han

vundet stillingen som koncertmester i Det Kongelige
Kapel. Altså en af de fineste poster, en dansk violinist
kan vinde. Vel at mærke som den yngste nogensinde.
Men pludselig sagde han op. Balletmusik blev skiftet
ud med tarteletmusik - sådan så store dele af hans
omverden ham dengang.
I dag er han professor i violin og kammermusik på

Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. (FlA)

Drones & Bellows i Læk
LÆK. Det dansk-tysk-skotske folkband Drones & Bel-
lows giver fredag den 12. april koncert i Leck-Huus i
Leck. I bagagen til  koncerten, der begynder kl. 20, har
gruppen blandt andet sange fra dens sjette album, der
kom på markedet i fjor. Forsalget er begyndt hos VR-
Bank og boghandelen Brendel i Læk. (FlA)

Richard Wester med trio
AABENRAA. Saxofonisten Richard Wester kommer i
morgen aften til Aabenraa med sin trio bestående af
Jens Schliecker og Nils Rohwer på klaver og vibrafon. 
Der er et mix af jazz, klassisk musik og folk på kon-

certprogrammet på det tyske centralbibliotek klok-
ken19.30. Billetprisen er 50 kroner. (FlA)

Sven Gaul fylder 60 år
AARHUS. Trommeslageren Sven Gaul fra rockorkestret
TV2 fylder 60 år på torsdag.
Sven Gaul stammer fra Sydslesvig og tog studenter-

eksamen på Duborg-Skolen i Flensborg. Han tog   i tysk
fra Aarhus Universitet og var fra 1978 til 1982 ansat
som booker på Århus Musikkontor. Siden 1981 har han
været trommeslager i TV2. Han har også arbejdet som
studiemusiker, producer og studievært for forskellige
orkestre og selskaber. Den erfarne kunstner har be-
klædt en række faglige tillidsposter i Danmark -
blandt andet som formand for Dansk Rocksamråd
1991-1993, som medlem af Statens Musikråd 1992-
199 samt Københavns Musikudvalg siden 2002. (FlA)

Oplæsning i retsbygning
SLESVIG. Den tysk-ungarske forfatter Zsuzsa Bánk læ-
ser tirsdag den 16. april op af sin bog »Die hellen Ta-
ge«. Det sker ved et arrangement i plenarsalen i lands-
retten i Slesvig. Oplæsningen begynder klokken 19.
»Die hellen Tage« handler om en ungarsk familie, der

flygter fra opstanden i 1956 til en ny tilværelse i en
lille sydtysk købstad. (FlA)

Nagelritz i Slesvig

Drones & Bellows under en tidligere koncert.

Nagelritz er igen på banen.
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Den liggende gammeljomfru Augustine (Maria Steurich) vil gerne vise, at hun optræder korrekt, men hendes neuroser skinner igen-
nem: Hele tiden er hun bange for at blive forfordelt, og hun skriver hede breve i al hemmelighed. Bagved ses  fra venstre Ingeborg
Losch, Nina Mohr, Wiebke Wackermann,  Annett Kruschke og Yevgenia Korolov. 

Anmeldelse. Læn dig
trygt tilbage og se
otte kvinder gå løs på
hinanden med skarpe
tunger og diverse
frontalangreb. Her er
mænd helt unødven-
dige på scenen.

SLESVIG. I januar anklagede
en kvindelig Stern-journalist
FDP-politikeren Rainer Brü-
derle for sexchikane og lum-
mer adfærd over for kvindeli-
ge journalister.
Det var starten på en vild

debat: Mandlige politikere i
Berlin stod sammen og slog
det hele lidt hen. Samtidig
brød krigen ud på kvindernes
side: Der var rødstrømper, der
skældte ud. Og der var andre
kvinder, der skældte ud på
rødstrømper og mente, at de
overdrev.
TV-værten Günter Jauch in-

viterede journalisten Wibke
Bruhns, feministen Alice
Schwarzer og bloggeren Anne
Wizorek i studiet, hvor de røg
i totterne på hinanden: Er det
overhovedet i orden, at mænd
kommenterer kvinders attri-
butter, og er det ikke bare
kvinderne, der klæder sig lidt
for udfordrende og spiller på
sex i det politiske miljø i Ber-
lin?
Mændene tav - kvinderne

gik i krig med hinanden.

Alle har noget 
på hinanden
Med dette i mente kan man
gå ind og se kriminalkomedi-
en »Die acht Frauen«, der net-
op har haft premiere på Lan-
destheater i Slesvighus. Her er
det mandlige køn fraværende,
men de otte kvinders gøren
og laden, hemmeligheder og

ikke helt så moralsk korrekte
dagsorden bliver blotlagt lag
for lag i Wolfram Apprichs
udmærkede iscenesættelse af
Robert Thomas' stykke.
Industrimagnaten Marcel

sner inde i sin isolerede her-
skabsvilla sammen med otte
kvinder: Sin kone og to døtre,
sin svigermor og svigerinde,
sin søster, sin kok og sin hus-
holderske. Ikke en dårlig ting
ville nogen måske mene, men
Marcel ender død på sit væ-
relse med en kniv i ryggen. En
af de otte kvinder må have
begået mordet - men hvem?
Mistroiskheden breder sig ef-
terhånden, som motiver og

personlige hemmeligheder
kommer for dagens lys.
Vi bliver aldrig præsenteret

for den mandlige joker i hele
dette spil. Derimod ryger alle
de otte kvinder i indbyrdes
strid, mistænkeliggørelse og
ja, en enkelt gang i en decide-
ret cat-fight - »Zickenkrieg«,
som man kalder det med et
godt tysk ord. Flere af kvin-
derne havde deres hemmelige
forhold til den afdøde - og til
andre mænd. Der kommer
sandheder for dagen om druk,
kortspil, graviditet, pengebe-
gær og sidespring. I hele dette
betændte feministiske univers
er mænds tilstedeværelse li-

gegyldig. Alle har noget på
hinanden.
Den hjemvendte datter Su-

sanne (Wiebke Wackermann)
agerer Agathe Christie. Den
skinhellige svigermor (Inge-
borg Losch) har en facade som
den rare bedstemor, men gri-
ber til flasken og udnytter an-
dres gæstfrihed.

Subtil og grotesk
Den glamourøse og let hykle-
riske hustru Gaby (Annett
Kruschke) har elsker og elsker
rigdom, pisser ned på sin sø-
ster, Augustine (Maria Steu-
rich), der er grim og neurotisk.
Den anden datter, Catherine
(Yevgenia Korolov), stuepiger-
ne Chanel (Nina Mohr) og
Louise (Katrin Schlomm) kører
et finurligt lesbisk spil, og Pie-
rette (Friederikke Butzengei-
ger), søster til den myrdede
mand, har hemmelige forbin-
delser til husholderen Chanel,
men tiltrækkes af Gaby og har
også sine interesser, der ikke
tåler dagens lys.
Det kører lystigt her, og det

hele handler så inderligt lidt
om et mord. Handlingen fejler
ikke noget, og alligevel rækker
stykket kun til et afmålt bi-
fald. Det skorter ikke på ko-
mik, sarkasme og drama. Trivi-
alkrimien foregår foran natu-
ralistiske kulisser, selv om
iscenesættelsen er noget sub-
til og grotesk. Skuespillet er
stilsikkert på hele holdet, og
dog virker iscenesættelsen i
perioder noget melodramatisk
og eksalteret.
Underholdningsværdien kan

ingen fratage denne aften i
selskab med otte kvinder.
Uhadada!

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Die acht
Frauen - kriminalkomedie
af Robert Thomas. Iscene-
sættelse: Wolfram Apprich.
Premiere i Slesvighus søn-
dag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kvinde-krig

Wiebke Wackermann i rollen som datteren Susanne, der er gra-
vid uden at være gift. Moren foregiver at være chokeret, men
har også selv et lig i skabet. Bagved ses tjenestepigerne spillet
af Nina Mohr og Katrin Schlomm.


