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Flemming Jensen instruerer som spindoctoren, hvad politikerne skal sige på talerstolen, og hvad de ikke skal sige. Til venstre er det den fordruk-
ne politiker Wedenfeldt (Christian Mosbæk) og til højre Morten Thunbo som pressesekretæren med en smule hæderlighed i behold.

(Foto: Brita Fogsgaard)

Anmeldelse. Norske Vilde
Frang er et naturtalent med
bue og strenge. Den 18-åri-
ge komet høstede kæmpe
bifald i Flensborg.

FLENSBORG. Den 18-årige norske
violinist imponerede i sidste uge
publikum i Det tyske Hus i Flens-
borg. Hendes opførelse af Carl Niel-
sens Femte Symfoni var en storslået
præstation og høstede et kolossalt
bifald fra publikum, da hun gæste-
de Flensborg sammen med Sønder-
jyllands Symfoniorkester.

Vilde Frang Bjarke er vokset fra
at være et forbavsende vidunder-
barn til en dejligt sundt musiceren-
de solist. Hun mangler endnu karis-
ma, men hun spiller rent og sikkert,
og taget i betragtning at hun kun

teenager, må man vente sig en del af
hendes videre karriere

Trods sine kun 18 år har hun alle-
rede en omfattende koncertvirk-
somhed bag sig, og hun kan for-
mentlig ikke huske andet, end at
hun altid har haft en violin i hæn-
derne. Hun begyndte at spille violin
som fire-årig efter Suzuki-metoden
og optrådte første gang som solist i
norsk fjernsyn, da hun var otte år.

Siden har hun spillet med stort
set samtlige norske orkestre - og
også for den norske kongefamilie,
hvilket hun er ganske stolt af. En
milepæl i hendes foreløbige karrie-
re blev sat, da hun som 13-årig de-
buterede i Oslo Konserthus med
Oslo-Filharmonikerne under ledel-
se af den lettiske stjernedirigent
Mariss Jansons.

På koncertprogrammet i Flens-
borg var også Sibelius’ komplicere-
de og udfordende koncert i d-mol

for violin og orkester, som hun hav-
de en meget afslappet, men dog
koncentreret tilgang til. Vilde Frang
har ingen problemer med det tekni-
ske, men spillede Sibelius med
følsomhed og klarhed, og i pauserne
holdt hun nøje øje med, hvad der
foregik i de enkelte instrument-
grupper i Sønderjyllands Symfoni-
orkester.

Vilde Frang lever op til sit for-
navn og vil snart høre til de største.

Koncerten blev også opført i Søn-
derjyllandshallen i Aabenraa. På
koncertprogrammet var endvidere
Lange-Müllers forspil til melodra-
maet »Renæssancen«.

Koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester, torsdag. Diri-
gent: Niklas Willén. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

(FlA)

Snart er hun en af de største

Anmeldelse. Et rigtig
dumt svin er altid godt på
en teaterscene. I Flem-
ming Jensens »Spindoc-
tor« bliver man klog på
ondskaben og teflon-
politikerne.

FLENSBORG. Væk er Flemming
Jensens runde, hyggelige og lidt
kluntede facon.

I mørk skjorte, med slips og sort
mefistoskæg er han et rigtig dumt
svin. En farlig blanding af et in-
telligent og kynisk magtmenne-
ske, der manipulerer med medier-
ne, forgifter demokratiet og taler
og skriver, som vinden blæser.

Flemming Jensen holder hele
den politiske satire kørende i fo-
restillingen »Spindoctor«, som
han har fordansket fra britiske
Alistair Beatons originalmanu-
skript.

De aktuelle danske referencer
er rød maling på politikerens jak-

ke, partiets interne forbud mod
overhovedet at vise sig i Farum
og hentydning til den nuværende
danske statsministers »noget for
noget«-politik.

Mandag aften kom gæstespillet
til Flensborg Teater, hvor der var
markante udskiftninger i besæt-
ningen i forhold til premieren på
Nørrebro Teater for to år siden.
Med Flemming Jensens formidab-
le spil virker de øvrige medvir-
kende ret ubetydelige i deres
skuespil, ja Karsten Jansfort er en
hjælpeløs og ligegyldig karikatur
på en stand up-komiker.

Flemming Jensen er spindocto-
ren Eddie. Scenen er et hotel i
Odense, hvor regeringspartiet
holder landsmøde. Antiglobali-
sterne og gadens parlament høres
uden for vinduet, men er gennem
hele stykket blot et postulat.

Magtens usynlige mænd
Indenfor skriver Eddie og pres-
sesekretæren Claus (Morten
Thunbo) landsmødetalen til parti-
formanden. Skidt med, hvad
partiformanden mener, blot de

delegerede i salen og tv-seerne
køber den.

Vi ser magtens usynlige mænd
bage rævekager og forvride virke-
ligheden. Stykkets hovedhistorie
dukker op, da et af partiets for-
budne folketingsmedlemmer, We-
denfeldt (Christian Mosbæk), har
en rigtig beskidt privat sag, der
ikke blot truer ham, men også
partiets ny slogan »Tid til foran-
dring«. Der er smurt tykt på her,
men sagen fungerer alligevel som
en god motor: Wedenfeldt har
solgt genmanipuleret humle, der
er blevet brugt i øl, og som gør
mænd kønsløse.

Pointe før tæppefald
Journalisten Lis (Jannie Faur-
schou) har opsnappet historien,
og herefter åbnes for en masse
manipulerende transaktioner, der
til gengæld er langt mere trovær-
dige end historien med mænd, der
udvikler kvindelige former.

Det er en solid pointe, at Hans
Henrik Clemmensen først fem mi-
nutter før tæppefald dukker op
som statsministeren, der holder

sin landsmødetale. På det tids-
punkt ved vi, hvordan der bag
hver sætning skjuler sig i bedste
fald indholdsløshed og i værste
fald en lodret løgn - og alligevel
virker alt så naturligt. Statsmini-
steren taler »lige fra hjertet«, som
han siger.

Nok er der stor forskel på an-
gelsaksisk politik, som har givet
komedien næring, og dansk poli-
tik, hvor det ikke blot er to store
fløje, der kæmper mod hinanden.
Men pointen i den overdrevne
satire kan vi alle tage med os
hjem og have in mente, når vi
næste gang ser den veltrimmede
teflon-politiker på talerstolen. 

»Spindoctor« er både ond og
morsom - og godt teater.

Det Danske Teater: Spindoctor
- på Flensborg Teater mandag
aften. Instruktion: Vibeke Wre-
de. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Ondt og morsomt

Vilde Frang var solist i
Flensborg. (Foto: FlA)

Hård rock i 
Roxy Concerts
FLENSBORG. Den tyske
gruppe »Die apokalyptischen
Reiter« var tidligere kendt for
sin nihilisme og for hele tiden
at prædike om aftenlandets
sammenbrud. Sådan er det ik-
ke mere. De fire hård-rockere
er gået hen og blevet positive
over for livet. Det kan opleves
i Roxy Concerts i industri-
kvarteret i Rude, hvor bandet
kommer på besøg på fredag. 

På scenen står Fuchs, Volk-
Man, Dr. Pest og Sir G., og de
har allesammen været meget
ude at rejse i de seneste år.

- Så får man ligesom sat tin-
gene i et andet perspektiv og
ser, hvad der egentlig er vig-
tigt for os her i tilværelsen, si-
ger bassisten Volk-Man.

Den ny erkendelse står i
skærende kontrast til tidligere
udsagn, blandt andet om, at
»Jeg kender ikke noget mere
jammerligt end jer mennesker
- den fornemmeste skabning,
som er fordømt til at produce-
re«. Den ny tone sætter sig
igennem på bandets album fra
sidste år, »Have a Nice Trip«,
hvor det også kan konstateres,
at det mere positive livssyn
ikke har betydet, at der er ble-
vet skruet ned for det rocken-
de.

Dørene til spillestedet åbnes
klokken 20. (FlA)

Kunst der
forestiller noget
FLENSBORG. Når hambor-
geren Nikolaus Störtenbecker
maler, kan man se, hvad det
forestiller. Måske er det der-
for, han har et stort publikum
i især Hamborg og Slesvig-
Holsten. Uden at lefle maler
Nikolaus Störtenbecker bille-
der, de fleste kan holde ud at
have hængende over sofaen.

Thomas Messerschmidts
kunsthandel i Flensborg viser
fra den 13. november oliebil-
leder, tegninger og træsnit af
den nordtyske naturalist. Ud-
stillingen vises på Norderhof-
enden 16 til den 4. december.
Man kan hente yderligere op-
lysninger om udstillingen på
hjemmesiden www.kunst-
messerschmidt.de

(FlA)

Gospel til fordel
for Unicef
FLENSBORG. Koret »Sounds
of Gospel« har indbudt sep-
tetten »Just Ordinary People«
til en fælleskoncert i Chris-
tuskirche i Mørvig lørdag den
13. november. »Just Ordinary
People« spiller blues og soul,
mens trommegruppen »Tam
Tam Madam« serverer afri-
kanske rytmer. Koncerten be-
gynder klokken 20. Overskud-
det fra billetsalget går ube-
skåret til Unicef. (FlA)

Hverdagens
væsen
AABENRAA. Galleri Etch! i
Aabenraa viser til den 20. no-
vember en udstilling med Ga-
brielle Beismann, der stam-
mer fra Flensborg, men bor i
Danmark. Hun viser store bil-
leder i materialer som linolie,
marmormel, blæk, pigmenter
og voks. Gabrielle Beismann
lader sig inspirere af hverda-
gens væsen og omsætter det
enkle til en æstetisk form, der
gennem farver og materiale-
brug taler til beskueren med
både alvor og humor.

Galleri Etch! har åbent ons-
dag-torsdag klokken 12-
17.30, fredag klokken 15.30-
18 og lørdag klokken 10-13.

(FlA)


