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Anmeldelse. Landes -
theater vover ikke for
meget og leverer ikke
for lidt i familiefore-
stillingen, der i år er
H.C. Andersens »Sne-
dronningen«.

SLESVIG. H.C. Andersens »Sne-
dronningen« er et oplagt valg
som familieforestilling op til
jul. Eventyrets utilslørede mo-
rale om kærligheden, der ud-
holder alt og overvinder alt,
kan det næste par måneder ses
på Landestheater. Her vises det
i en tysk teaterversion, »Die
Schneekönigin«, der er tro
mod H.C. Andersens original.
»Die Schneekönigin« havde

premiere i Slesvighus i week-
enden og opføres herefter tæt
på 50 gange i Landestheaters
tre faste spillebyer, Slesvig,
Rendsborg og Flensborg, og
som gæstespil på vestkysten.

Klare roller
Den stærke miniheltinde Ger-
da kommer ved hjælp af for-
tryllede væsener ud på en lang
rejse for at finde sin kæreste
Kay, der er blevet bortført af
den iskolde, men tiltrækkende
snedronning. Her er to talende
kraa-kraaa-krager, den hygge-
lige blomsterheks og andet
godtfolk fra H.C. Andersens
overdrev - og det med unge
freelance-skuespillere, der ikke
har fast tilknytning til Lan-
destheater.
Tre af de centrale roller står

lysende klart. Elisabeth Köst-
ner spiller den ukuelige Gerda.
Hjertevennen Kay klares med
fylde og dybde af Markus
Schabbing. Og Rebekka Aue er
aldeles vidunderlig som den
gamle hyggespredende
bedste mor, prinsesse og sel -
veste Snedronningen. Tre spil-
lere skifter yderligere mellem
eventyrets mange roller. Det er

Nicole Janze, Daniel Ratthei
og Enno Westernhagen.

Enkle rammer
Rammerne på scenen er enkle.
Der ligger byggeklodser spredt
på gulvet i menneskestørrelse
og en eventyrbog om Sne-
dronningen, som Kay, Gerda,
Elise og Ole slår op i. Snedron-
ningen dukker op af et mæg-
tigt korset og taler i et mystisk
univers med ekko. Her er Sne-
dronningens iskolde univers,
hvor alle ens inderste drømme
og ønsker går i opfyldelse,
men for en pris.
Snedronningens verden lig-

ner Gerdas verden, men det
hele er alligevel lidt ved siden
af, og nu handler det for Ger-
da om at finde hoved og hale i
det hele. Dem, der før var hen-
des venner, er hun ikke længe-
re tryg ved. 
Forestillingen er fuld af

eventyrmystik, stærke visuelle
oplevelser og et stort og bro-
get persongalleri helt i H.C.
Andersens ånd. Det er en tra-
ditionel opsætning af en ene-
stående klassiker om venskab
og kærlighed og om personlig
forandring, som indtager en
særstatus i H.C. Andersens
værker. Den vover ikke for me-
get og leverer ikke for lidt.
Forestillingen vises 12 gange

i Slesvig til og med anden jule-
dag, 14 gange i Flensborg til
og med første juledag og 12
gange i Rendsborg med lilleju-
leaftensdag som sidste spille-
dag. I dag vises det to gange i
Jugenderholungsort Sankt Pe-
ter-Ording på Ejdersted, den
20. og 23. november i Hu-
sumhus (to gange begge dage)
og to gange i Stadthalle i Ni-
bøl den 26. november.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Die
Schneekönigin - i en tysk
version af Hannelore og El-
mar Gelen frit efter H.C.
Andersens eventyr. Instruk-
tion: Markus Röhling. Pre-
miere i Slesvighus søndag.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kærligheden
overvinder alt

Forestillingen er fuld af eventyrmystik, stærke visuelle oplevelser og et stort og broget persongalleri helt i H.C. Andersens ånd. 

Kay (Markus Schabbing) med Snedronningen. Gerda (Elisabeth Köstner) har fundet sin Kay (Markus Schabbing).
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Kulturvaner. En tred-
jedel af danskerne
bruger ikke klassisk
kultur. Men det er
faktisk en lavere an-
del end tidligere.

KØBENHAVN. Landets teatre,
koncertsale og kunstmuseer
tiltrækker tilsyneladende dan-
skere som aldrig før - men der
er stadig en stor gruppe, der
holder sig væk.
Den længe ventede kultur-

vaneundersøgelse, som man-
dag blev offentliggjort i Kul-
turministeriet, viser, at ande-
len af danskere, der ikke bru-
ger den slags mere finkulturel-
le og klassiske tilbud, er lavere
end nogensinde, skriver Infor-
mation.
Tallet er nu faldet til 36 pro-

cent - fra 47 procent ved se-
neste undersøgelse i 2004 og
72 procent ved første under-
søgelse i 1964.
- Det er udtryk for, at den

kulturpolitik, der er blevet ført
de seneste 50 år, har fået nog-
le meget positive konsekven-
ser, siger kulturminister Uffe
Elbæk (R) til Information.
De finkulturelle kulturtilbud

er en væsentlig post på mi -
nisteriets budget. Det Kongeli-
ge Teater får for eksempel
over en halv milliard kroner i
årlig statsstøtte.
Alligevel mener Uffe Elbæk

ikke, det er et demokratisk
problem, at mere end en tred-
jedel af danskerne stadig ikke
kunne drømme om at sætte
deres fødder i teatret eller i
operaen.
- Når de skal begrunde,

hvorfor de ikke går til klassiske
koncerter eller i teatret og så
videre, svarer de fleste, at det
er fordi, det ikke interesserer
dem, eller fordi de ikke har tid,

eller fordi det er for dyrt, siger
ministeren.
- En forsvindende lille del

svarer, at det er fordi, de ikke
føler sig velkomne. Det synes
jeg, er en vigtig distinktion,
tilføjer han.
Den ny undersøgelse arbej-

der med et bredere kulturbe-
greb end tidligere, og for før-
ste gang er undersøgelsen ind-
delt i tre hovedområder: Kunst
& kultur, Fritid og Medier.
Uffe Elbæk understreger, at

han ikke selv bruger opdelin-
gen mellem populær- og fin-
kultur.
»Danskernes kulturvaner

2012« er en næsten 400 sider
stor undersøgelse af dansker-
nes fritidsliv og kulturforbrug,
baseret på interviews med me-
re end 5000 danskere.

Nydanskere er iført
kulturel førertrøje 
En så omfattende undersøgel-
se er ikke foretaget siden

2004, og det er første gang, at
også nydanskernes fritidsliv og
kulturforbrug kortlægges i de-
taljer. Og det er på mange må-
der opsigtsvækkende læsning,
meddeler DR Nyheder.
Nydanskerne går nemlig

markant oftere på biblioteket,
end resten af befolkningen
gør.
Faktisk er 36 procent af ny-

danskerne på biblioteket
mindst én gang om måneden,
mens kun hver fjerde af den

samlede befolkning kan prale
af månedlige biblioteksbesøg.
Derudover ser nydanskerne

næsten dobbelt så meget film,
som resten af befolkningen
gør. De deltager langt mere i
velgørenhed og frivilligt arbej-
de, end resten af danskerne,
og når det gælder computer-
spil, er nydanskerne klart for-
an resten af danskerne.
Undersøgelsen viser også, at

nydanske mænd dyrker mere
sport end befolkningen som
sådan, mens nydanske kvinder
er i underskud, når det gælder
idrætsudøvelse.
Til gengæld er nydanskerne

som sådan klart bagefter, når
det kommer til de traditionelt
finkulturelle kulturtilbud som
teater, museer og koncerter.
Som årsag til det finkultu-

relle efterslæb angiver rappor-
ten manglende interesse, at
man ikke har tid og, at det i
øvrigt er for dyrt.
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Operahuset i København. Mere end en tredjedel af danskerne
kunne ikke drømme om at sætte deres fødder i teatret eller i
operaen. Det viser rapporten »Danskernes kulturvaner 2012«.


