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HUSUM. Sydslesvigsk Forening byder torsdag den
22. marts på en kammerkoncert med solister fra Det
Fynske Musikkonservatorium. Koncerten foregår på
Husum Slot og begynder klokken 20. De medvirken-
de studerende er Kristine Eiler Ernst (mezzoso-
pran), Nickie Johansson (sopran), Al Thashiro (fløj-
te), Thomas Poulsen (guitar), Joanna Stroz (trom-
mer) og Kristine Elise Pedersen (cello).

Koncerten arrangeres i samarbejde med kultur-
fonden i Nordfrislands Amt, og der kan købes billet-
ter i forsalg i boghandlen Delff i Husum (telefon
04841-21 63). (FlA)

Jazzkapel i Egernførde
EGERNFØRDE. Hr. Jensens Jasskapel er gennem
årene blevet et begreb i det sønderjyske område.

Orkesteret spiller traditionel jazzmusik, så selv
specialisterne diskuterer stilarten. Kapellet har ek-
sisteret i mere end 30 år. Det blev startet i den mør-
ke, bilfri vinter 1973-74, da der jo stort set ikke var
andet at beskæftige sig med.

Orkestret har udsendt flere cd’er og har gennem
årene optrådt i mange sammenhænge - såvel i Dan-
mark som i Tyskland. Selv om det ikke tydeligt
fremgår af navnet Hr. Jensens Jasskapel, har der al-
drig eksisteret nogen Jensen i bandet. Selv om ka-
pellet har eksisteret i over 30 år, er det lykkedes at
holde det Jensen-frit. Fredag den 23. marts giver Hr.
Jensens Jasskapel koncert i Medborgerhuset i
Egernførde, hvor Sydslesvigsk Forening står som ar-
rangør. Koncerten begynder klokken 20. Orkestret,
der har base i Sønderborg, optræder alle steder: Til
koncert, til kirkekoncert, til moster Anes fødselsdag,
i en lille jazzklub eller under et træ på torvet. (FlA)

Åbent hus hos Uwe Michelsen
LILLE SOLT. Kunstneren Uwe Michelsen holder i
weekenden 3.-4. marts åbent hus i sit atelier i den
gamle skole i Lille Solt syd for Flensborg. Lørdag og
søndag viser han fra klokken 10 til 18 maleri, teg-
ninger og objekter for alle interesserede. (FlA)

To gange jazz i Husum
HUSUM. Kulturhuset Speicher i Husum har lørdag
den 3. marts jazz på programmet. Massoud Gode-
mann Trio spiller klokken 20.30. Dagen efter er der
frokostjazz med String Trio. Det begynder klokken
11. (FlA)

Indie-rock i Volksbad
FLENSBORG.Volksbad i Flensborg byder på indie-
rock den 2. marts. Manifesto Jukebox fra Finland og
Independents fra USA giver koncert fra klokken 21.
Billetprisen er seks euro. (FlA)

Musik på Månen
HADERSLEV. Månen i Haderslev byder i foråret på
tre spændende koncerter specielt for børn. De må
dog gerne tage voksne med, blot de kan sidde stille.
Der er popcorn og saftevand på disken, kaffe i kan-
den og puder på gulvet.

Lørdag den 3. marts brygger mosekonen. Stine
Michel er på scenen fra klokken 11 og spiller den
ulykkelige mosekone, der har mistet sin hukommel-
se. Billetprisen er 40 kroner. (FlA)

100 børn synger i Haderslev
HADERSLEV. 100 børn og unge fra skole- og kirke-
kor i Haderslev Domsogn mødes lørdag den 3. marts
til en fælles kordag i Haderslev Domkirke. På pro-
grammet står moderne salmer med musik af blandt
andre den kendte komponist John Høybye, der har
skrevet korværker til især børn. Som et af fælles-
værkerne opføres uddrag af et spil om skabelsen
med tekster af biskop Niels Henrik Arendt og musik
af Morten Kjær, der er kendt fra vokalgruppen Ba-
Six. Som afslutning på kordagen inviteres alle til en
åben prøve. Det er klokken 15. Temaet for det sam-
lede program er håb. (FlA)

Nyt koncertsamarbejde
VANDERUP Kirke er søndag den 4. marts rammen
om en koncert med solofløjtenisten i Sønderjyllands
Symfoniorkester,Thomas Jensen, og organist og rek-
tor ved Løgumkloster Kirkemusikskole, Peter Lang-
berg. Det er første gang, de to musikere har et kon-
certsamarejde, selv om de hver især har megen erfa-
ring med konstellationen fløjte og orgel. De har
sammensat et alsidigt program, som spænder fra Jo-
hann Sebastian Bach og op til vor tid. Programmet
rummer flere populære klassiske transskriptioner.

Koncerten arrangeres af Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger og Sydslesvigsk Forening. Den be-
gynder klokken 17. Billetprisen er ti euro. Medlem-
mer slipper med 8,50 euro. (FlA)

Kammerkoncert i Husum

Betjenten bedækkker bedstemoderen. Ulf Pilgaard er havnet oven på Bente Eskesen, mens Dick Kaysø forsørger at af-
værge det værste. Til venstre er det pastoren (Henrik Larsen), der får billedliggjort indholdet i Højsangen.

(Foto: FlA)

STATSMINISTEREN

Anmeldelse. Havde
det ikke været for
Ulf Pilgaards og
Dick Kaysøs suveræ-
ne håndtering af de-
res roller, var der gå-
et helt ged i den med
»Løgn og latin«.

SLESVIG. Publikum var
med til at lægge et teater i
graven, da Privat Teatret
spillede »Løgn og latin« på
de knirkende brædder i
Slesvig.

Næste år findes dette
morskabsteater ikke mere,
fordi det ikke længere er
en del af den ny abonne-
mentsordning i Køben-
havn. Det har ikke noget
med penge eller svigtende
billetsalg at gøre. Det er
teaterpolitik, og den er,
som Egon i Olsen-Banden
plejer at sige om »det der
nede i Bruxelles«, så ind-
viklet, at ingen kan finde
ud af det.

Privat Teatret har igen-

nem alle årene være drevet
uden offentlige tilskud og
levet fint på billetsalget
alene. Men salget har væ-
ret betinget af, at det kun-
ne være en del af den kø-
benhavnske abonnements-
ordning. Konsekvensen er
nu, at turnévirksomheden i
den danske provins også
slukker og lukker.

Men det var nok ikke he-
le grunden til, at nogle af
os måtte krumme tæer i
første afdeling af »Løgn og
latin«. Havde det ikke væ-
ret for Ulf Pilgaards og
Dick Kaysøs fremragende
håndtering af et af og til
underligt manuskript (be-
gået af den eksperimente-
rende brite Anthony Niel-
son), så var man nok blevet
ledt i fristelse ude ved gar-
deroben.

Efter pausen gik det
Men efter pausen blev far-
celøjerne til at le ad. Det er
et af den slags stykker, der
ender i det glade vanvid,
fordi nogle af aktørerne ik-
ke tør sige en sandhed. I
»Løgn og latin« er der godt

nok ingen døre, som de
medvirkende fiser ind og
ud af, men der foregøgles
en masse, og levende men-
nesker bliver lukket inde i
et kosteskab og en ege-
træskiste. Pastoren (Hen-
rik Larsen) har frækt un-
dertøj på, og en gammel
indtørret dame viser sin
numse.

Den svære sandhed
Ulf Pilgaard og Dick Kay-
sø er to politibetjente, der
lillejuleaften har fået det
lod at fortælle et gammelt
ægtepar (Hans Henrik
Voetmann og Bente Eske-
sen), at deres datter er ble-
vet dræbt i en trafikulyk-
ke. Er det et godt udgangs-
punkt for en farce? Et no-
get risikabelt sted at be-
gynde, må man sige.

Nej, selvfølgelig tør de to
ikke sige sandheden, for
tænk nu, hvis de to gamle
forældre skulle dø af et
hjerteslag. Ja, selvfølgelig
opstår en masse forviklin-
ger, og så skal vi lige se de
to alt for rare betjente få
klemt klodserne af en selv-

bestaltet kvindelig pædo-
filjæger (Margrethe Koy-
to), der lever op til sit til-
navn, »Kuglestøderen«.

Ægteparret tror, at de to
betjente er kommet for at
fortælle, at deres hund er
død, mens betjentene hol-
der skuden gående gennem
forviklinger, misforståelse
og nødløgne. Kaysø klarer
med bravour at spille den
mentalt underfankerede
betjent, mens Pilgaard har
- og får - mere under ka-
sketten, distræt og herlig
gal på samme tid.

De fleste så ud til at ny-
de denne farce, men under-
tegnede var mere fascine-
ret af skuespillerne end af
skuespillet. Og så ender
det hele bare med, at dø-
den får en årsag.

Privat Teatret: Løgn og
latin - af Anthony Niel-
son. Instruktion: Lisbeth
Dahl. Slesvig Teater
torsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Døden får en årsag


