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Anders W. Berthelsen (til venstre) lægger ud som den svage, men får skovlen under 
Jens-Jørn Spottag i »Enigma Variationer«. (Foto: Annelene Petersen)

Husk at 
trække vejret
Anmeldelse. To af
Danmarks bedste
skuespillere stod
mandag aften på 
scenen i Husumhus
og gav en teater-
oplevelse af de 
meget sjældne.

FLENSBORG. Når man
tror, man har regnet den
ud, er den franske dramati-
ker Eric-Emmanuel
Schmitt klar med sit næste
træk.

På scenen står to mænd i
skarpe dialoger, hvor snart
den ene og snart den anden
har overtaget. De slår ikke
blot benene væk under
hinanden, men også under
publikum. Den ene gåde
besvares med den anden.

Det er som i den britiske
komponist Edvard Elgars
»Enigma Variationer«, der
hele tiden nærmer sig
kendte værker blot for at
fjerne sig fra dem igen. Gå-
den er, hvilket værk der
egentlig er Enigma Varia-
tioners kontrapunkt.

Mandag aften stod An-
ders W. Berthelsen og Jens-
Jørn Spottag på scenen i
Husumhus med en meget
stimulerende og udfordren-

de to-mands forestilling. Et
intelligent stykke drama-
tik, der fik publikum til at
holde vejret i små to timer.
Godt der ikke var pause. Vi
slugte Svalegangens frem-
ragende forestilling én ruf.

Hemmeligheder
Enigma Variationer er en
næsten konstant dialog
mellem en provinsjourna-
list (Anders W. Berthelsen)
og nobelpris-forfatteren
Abel Zarko (Jens-Jørn
Spottag), der har bosat sig
på en norsk ø langt væk fra
alt.

Begge gemmer på en
hemmelighed om en kvin-
de, og løgnene punkteres
én efter én, mens diskus-
sionen bevæger sig fra en
akademisk tagen afstand
til kærlighedslivet til det
helt jordnære, hvor de to
bliver mere og mere men-
neske.

Nobelpris-forfatteren
har udsendt en brevroman
om den store lidenskabeli-
ge kærlighed. Spørgsmålet
er, om romanen er ren fik-
tion, og hvor meget forfat-
teren egentlig har fattet af
kærligheden og dens krin-
kelkroge. 

Overrumplende
Hvorfor inviterede Abel
Zarko egentlig den nøgne

journalist, når forfatteren
ikke blot lægger ud med at
ringeagte ham, men oven i
købet sigter på ham med en
muskedonner? 

Afsløringerne udvikler
sig overrumplende med
klare dialoger og skuespil,
der kommer meget tæt på.
Dramatikken grænser til
morskab og er fyldt med
væsentlige pointer.

Den sanselige adskillelse
hyldes, og kødets tosomhed
hyldes, men ender med at
blive et komisk illusions-
nummer. Det kan man med
god grund anke en smule
over, for her gør Eric-Em-
manuel Schmitt det måske
lidt for nemt for sig selv og
svært for publikum. 

Men facit er alligevel en
teateroplevelse af de meget
sjældne fyldt med intensi-
tet og kanon-præstationer.

Svalegangen: Enigma
Variationer - af Eric-
Emmanuel Schmitt.
Medvirkende: Anders W.
Berthelsen og Jens-Jørn
Spottag. Husumhus,
mandag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Oplæsning og teater
FLENSBORG. Teaterværkstedet Pilkentafel ved
Hafendamm opfører i den kommende tid endnu fire
gange det roste stykke »Keinem bleibt seine Ge-
stalt«

Skuespilleren Torsten Schütte tager afsæt i bogen
»Die letzte Welt« af Christoph Ransmayr og for-
vandler sig til hovedpersonen Cotta. Der er hverken
tale om en dramatisering eller en oplæseaften i tra-
ditionel forstand, men alligevel er stykket fyldt med
teater, billeder, musik og stemning.

Det spilles på fredag og lørdag klokken 20 og på
samme tidspunkt den 4. og den 5. december. (FlA)

Kursus i sang med overtoner
FLENSBORG. I den kommende weekend er det fra
fredag til søndag muligt at deltage i et kursus, hvor
man kan lære overtonesang.

Thomas Heinrich Schmöckel vil i Kairos i Store-
gade 37 lede vej ind til de meget lidt brugte toner,
der minder om høje fløjtetoner. Han lægger vægt på,
at teknikken er meget enkel og kan læres uden de
store problemer. Yderligere oplysninger kan fås på
tlf. 0461-480897 eller på www.tschmoeckel.de (FlA)

Udo Jürgens kommer til Kiel
KIEL. Den evigtunge tyske slager-
star Udo Jürgens (billedet) er igen
taget på turné. Det holder han
langt mere af end at indspille pla-
der i et studie. Den 20. februar kl.
20 fører turneen ham til Ostseehal-
le i Kiel.

»Das Wunder von Klagenfurt«,
som Jürgens er blevet kaldt, starte-
de turneen i oktober, og der er planlagt omkring 100
koncerter i det tysktalende område i Europa. Fore-
løbig er der blevet afsat 300.000 billetter, så selv om
Ostseehalle er stor, er det måske en god ide at være
tidligt ude. Det bemærkelsesværdige ved Udo Jür-
gens er, at han er i stand til at trække fans i alle al-
dre. Bedstemødre og teenagere mødes under hans
koncerter, og de har også en mulighed for at se den
efterhånden aldrende stjerne i fjernsynet. Den 25.
december sender ARD programmet »Es werde Licht
- meine Winter- und Weihnachtslieder«.

Billetter kan købes hos alle de sædvanlige for-
salgssteder. (FlA) 

Støbe-museum får støtte
BYDELSTORPs museum med kunst i støbejern (Ei-
senkunstgussmuseum) får den 5. december en ny
støtteforening. Den vil blive oprettet ved et møde på
museet, der ligger på Glück-Auf-Allee 4, fra klok-
ken 11.

Det er planen, at foreningen skal hjælpe museet
med at blive mere attraktivt og afvikle flere aktivi-
teter.

Museet havde også tidligere en støttegruppe. Da
den havde sørget for, at den gamle samling forblev
intakt og havde fået den overført til Landesmu-
seums regi, opløste gruppen sig selv i 1981.

Samlingen i museet er grundlagt af ingeniøren
Hans Schlotfeldt, der i mange år arbejdede som le-
der i jernfirmaet Ahlmann-Carlshütte. Han fik støt-
te af firmaejeren, Käte Ahlmann, som besluttede at
grundlægge et museum baseret på samlingen. Mu-
seet åbnede den 5. december 1963, kort tid efter fru
Ahlmanns død, på hendes fødselsdag og altså 40 år
før, den ny støtteforening bliver grundlagt.

Museet drives i dag af Landesmuseum i samarbej-
de med Bydelstorp Kommune. (FlA)

Maffay en gang mere
KIEL. Ostseehalle har solgt så mange billetter til de
planlagte koncerter med Peter Maffay, at det er ble-
vet besluttet at arrangere en ekstra koncert.

Den finder sted den 10. april næste år. Det er Maf-
fays musical med navnet Tabaluga, der spilles i den
store hal.

Billetter kan købes hos Ostseehalle. (FlA)

Operastjerne får en bjørn på
RENDSBORG. »Otello darf nicht platzen« hedder
den kommende premiere i Rendsborg Teater den 13.
december klokken 20. Men Otello er tæt på at gå i
vasken i Ken Ludwigs komedie. Scenen er den loka-
le opera i Cleveland, der får besøg af operastjernen
Tito Merelli (André Eckner). Han lægger ud med at
komme for sent, får ondt i maven af maden og forla-
des tilmed af konen (Sabine Schmidt-Kirchner).
Operastjernen drikker sig fuld, og premieren i Cle-
veland hænger i en tynd tråd.

Komedien vises første juledag i Slesvig, anden ju-
ledag og 9. januar i Flensborg, 28. december i Nibøl,
4. og 25. januar i Rendsborg igen, 13. januar i
Husum og 23. februar i Frederiksstad. (FlA)

Emmy til Nikolaj og Julie 
KØBENHAVN. For andet
år i træk lykkedes det nat-
ten til tirsdag DR at vinde
en International Emmy
Award - den amerikanske
tv-verdens svar på film-
branchens Oscar. 

Ved prisuddelingen i
New York blev DR TV-
Dramas serie om det krise-
ramte par Nikolaj og Julie
kåret som bedste dramase-
rie. Nikolaj og Julie - spil-
let af Peter Mygind og So-
fie Gråbøl - vandt den ef-
tertragtede pris i skarp
konkurrence med tre andre
serier.

Det var 31. gang Emmy-
prisen blev uddelt og an-
den gang DR fik prisen.
Sidste år løb DR’s Rejse-

holdet med prisen. 
International Emmy

Award, der uddeles af et
uafhængigt internationalt
akademi med medlemmer i
flere end 50 lande, har til
formål at fremme produk-
tionen af og hædre de bed-
ste tv-serier fra lande uden
for USA. 

- Jeg er helt fantastisk
glad for, at vi har vundet.
Det kan næsten ikke lade
sig gøre i den virkelige vir-
kelighed at få denne pris to
år i træk, siger chefen for
TV-Drama, Ingolf Gabold. 

Han tror, at DR’s succes
hænger sammen med, at
det generelt går godt for
dansk film i øjeblikket. 

/ritzau/

Et glad par, Peter Mygind og Sofie Gråbøl.
(Foto: Bent Midstrup, Nordfoto)


