
FLENSBORG AVIS — Fredag 14. januar 2005 — 8KULTUR

Biografer
nord for
grænsen
Biografen, Tønder
STORE PLANER
fredag-torsdag kl. 
18.30 og 21.
OCEAN’S TWELWE
fredag-torsdag kl. 
18 og 21.

Kosmorama, Haderslev
FAKIREN FRA BILBAO
fredag kl. 18. lørdag-søn-
dag kl. 14.30.
STOR STÅHAJ
lørdag-søndag kl. 13.
STORE PLANER
fredag-torsdag kl. 18.15.
THE PHANTOM OF
THE OPERA
fredag-torsdag kl. 20. lør-
dag-søndag også kl. 15.
FAMILIEN GREGERSEN
fredag-torsdag kl. 19.45.

Kino, Aabenraa
FAKIREN FRA BILBAO
fredag kl. 18. lørdag-søn-
dag kl. 14.30.
THE PHANTOM OF
THE OPERA
fredag-torsdag kl. 20. lør-
dag-søndag også kl. 16.30.
FAMILIEN GREGERSEN
fredag-torsdag kl. 19.30.
lørdag-søndag også kl.
13.30.

Kosmorama, Sønderborg
PUSHER 2
fredag-torsdag kl.20.30.
FAKIREN FRA BILBAO
fredag kl. 16.  lørdag-søn-
dag kl. 14.30. mandag-
torsdag kl. 18.
STOR STÅHAJ
lørdag-søndag kl. 14.
STORE PLANER
fredag-søndag kl. 18. man-
dag-torsdag kl. 18.30.
THE PHANTOM OF
THE OPERA
fredag-torsdag kl. 19.45.
lørdag-søndag kl. 15.30.
FAMILIEN GREGERSEN
fredag- søndag kl. 16.30.

Biograflisten gælder fra og
med i dag til og med tors-
dag den 20. januar. Listen
er baseret på de oplysnin-
ger, de enkelte biografer
har stillet til rådighed for
Flensborg Avis.

Har du....
...et eller andet emne,
eventuelt med relation
til Sydslesvig, som du
kunne tænke dig at
skrive en kronik om?
Så gør det.

Send den til kultur-
redaktionen, Flensborg
Avis, Wittenberger Weg
19, 24941 Flensborg, og
forsyn den med et par
linjer om dig selv og
meget gerne et foto.

Størrelse: Helst mel-
lem 100 og 200 linjer a
60 anslag. Hvis du rå-
der over et tekstbe-
handlingsanlæg, så
send os en diskette
med kronikken lagret i
tekst-, dos- eller
ASCII-format. Eller
endnu bedre: Send den
med elektronisk post
til Kultur@Flensborg-
Avis.de.

Vi forbeholder os ret
til en lettere redigering
og til at korte i teksten.

Optagne kronikker
honoreres med 40 euro
eller 320 kroner. Ved-
læg venligst oplysnin-
ger om bankforbindel-
se.

Forviklinger og vanvid i Privat Teatrets forestilling »En diplomatisk affære«, der blev vist i Husumhus. Fra venstre ses Ulf Pilgaard, Ann Hjort, Max
Hansen og Bolette Schrøder. (Foto: Rolf Konow)

Anmeldelse. Nogle kom for
at se ét, men fik noget helt
andet, da Privat Teatret
gæstede Husum. Her var
der ballade på den britiske
ambassade med Ulf Pil-
gaard - og hvad han fører
med sig.

HUSUM. Lisbeth Dahl lokkede
mange i teatret i Husumhus. Men
hun kom aldrig. Hun var nemlig
havnet i Sydslesvigsk Forenings
teaterprogram ved en fejltagelse -
og gjorde reklame for et stykke,
»Sømænd og svigermødre«, der
slet ikke skulle spilles.

Tirsdag aften blev der derimod
serveret forvekslingskomedie for
Husum med »En diplomatisk af-
fære«. Den var Claus Ryskjær med

i, da den spillede i København.
Det er han ikke, mens komedien er
på gæstespil i de danske teaterfor-
eninger.

Provinsens publikum får til
gengæld Ulf Pilgaard, Steen
Springborg og Ann Hjort for fulde
gardiner, men uden en opadgående
kurve. Ikke til at flække af grin
over, men dog nok til en perma-
nent kluklatter, der topper før og
efter pausen.

Ambassadør på afveje
Ulf Pilgaard er en tårnhøj britisk
ambassadør i New York. Under
bowleren gemmer sig en distingve-
ret Sir, der på en våd tur i byen
har kissemisset med en letlevende
kvinde (Bolette Schrøder).

Uheldigvis tilhører dullen New
Yorks mafiaboss (Max Hansen),
men heldigvis for ambassadøren
og ulykkeligvis for ambassade-
kokken (Steen Springborg), så

kørte diplomaten i kokkens bil.
Som mafiabossen snuppede num-
meret på.

Mange døre
Der skal afregnes ved kasse 1, da
gangsteren dukker op med sin
hjernedøde kniv-bøddel (Jørgen
Brorsen). Samtidig indtræffer
udenrigsministeren (Flemming
Sørensen) fra en latinamerikansk
bananrepublik, der kræver am-
bassadøren til ansvar for en fiske-
rikonflikt - men som ambassa-
døren gokker ned med en spade i
den tro, at udenrigsministeren er
mafiabossen.

Og så er det, at de mange døre
og skabe i scenografien bliver ta-
get i brug. Den forfjamskede am-
bassadør flygter fra sit ansvar og
finder sammen med kokken på
den ene nødløgn efter den anden.
Senere holder sovepiller i whisky-
sjusser og udenrigsministerens

bukser i en fiskesuppe forviklin-
gerne kørende - effektivt spillet af
ambassadørens kløgtige kone, Ann
Hjort, der også har lys i pæren,
når det gælder skuespillet.

Vi har set Ulf Pilgaard i mere
krævende roller, og man tilgiver,
at komedien bliver lidt overgearet
hist og pist. Forventningerne til
forvekslingskomedien bliver dog
indfriet. Man ikke blot morer sig
over komedien, men også hygger
sig ved den. Lidt gammeldags i
stilen, men så tilpas velspillet, at
den aldrig keder.

Privat Teatret: En diplomatisk
affære. Husumhus, tirsdag af-
ten. Iscenesættelse: Ina-Miriam
Rosenbaum. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Flere slags forvekslinger

Maleri til musik
NIBØL. Kunstpædagog Gabi Ren-
telmann begynder på mandag et
malekursus for voksne. Det stræk-
ker sig over seks aftener og foregår
i Richard-Haizmann-Museum i Ni-
bøl.

Gabi Rentelmann underviser i
eksperimenterende maleri til musik
og tager imod tilmeldinger på tele-
fonnummer 04661-5591. Kurset be-
gynder klokken 19. (FlA)

Guitarkoncerter
SLESVIG. Tre kunstnernavne kom-
mer på scenen, når Landestheater
fredag den 4. februar byder på en
»guitarfestival« i Slesvig Teater.
Fra klokken 19 spiller Nassler &
Schneider, Mehmet Ergin og Cota
de Fuego klassisk  og moderne gui-
tarmusik. Der er blandt andet jazz,
flamenco, folk og sydamerikansk
musik på programmet.

Koncerten gentages fredag den 5.
februar i Flensborg Teater. Begge
steder begynder koncerterne klo-
ken 19. (FlA)

Unge talenter spiller musik
FREDERIKSSTAD. »Man får vinger af mu-
sik«. Det er overskriften på en koncertserie,
som kulturhuset i den tidligere synagoge i
Frederiksstad arrangerer. Her præsenteres
unge musikere, der har deltaget i talentkon-
kurrencerne under Jugend Musiziert.

Lørdag den 22. januar klokken 17 er der
koncert med børn og unge i alderen fra otte
til 20 år. Der er værker af blandt andre Bach,
Beethoven, Grieg, Chopin og Schubert på
programmet. Entreen er gratis. (FlA)

Nyt galleri i Flensborg
FLENSBORG får et nyt kunstgalleri. Tors-
dag den 20. januar åbner Rita Krügel »Gale-
rie am Hafen« på Ballastkajen på den østlige
side af Flensborg havn. I galleriet vil man
kunne se billeder, skulpturer og objekter af
forskellige kunstnere. Åbningstiderne bliver
mandag-fredag klokken 13-18 og lørdag
klokken 11-16.
Om kort tid opretter Rita Krügel en hjemme-
side på: www.galerie-hafen.de.

I forbindelse med åbningen er der i dagene
20.-22. januar smagsprøver på vin fra firma-
et Weinkontor Roberto Gavin. (FlA)

Bevæbnet 
med sexappeal
FLENSBORG. Ausbilder
Schmidt kommer fra Tysk-
lands hårdeste comedy-
show. Onsdag den 2. marts
kommer han til Flensborg
med sine to kumpaner,
Matthias Jung og Heinz
Gröning. De tre optræder i

Treffpunkt Mürwik på
Kielseng, hvor der også
sælges billetter i forsalg for
15 euro. Ausbilder Schmidt
er bevæbnet med sexap-
peal, og publikum må ind-
stille sig på at blive en del
af showet. (FlA)


