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Syngende søstre på sidste vers
Anmeldelse. Swing 
Sisters sang for tredje
gang på scenen i Slesvig.
Denne gang var det 60er-
ne, de modne kvinder
prøvede at omstille sig til.
Det tog sin tid, men så
kørte det også.

SLESVIG. Kirsten Siggaard, Li-
se-Lotte Norup og Kirsten Vau-
pel dannede i 1992 vokalgruppen
Swing Sisters - stærkt inspireret
af The Andrews Sisters som The
Bosswell Sisters.

Siden har melodier fra 20erne,

30erne og 40erne været på da-
mernes repertoire. Og nu er også
60erne kommet på med showet
»Let It Be Swing«, der torsdag
aften blev vist i Slesvig

Så kan de vist heller ikke træk-
ke den længere frem i tiden.
Spørgsmålet er, om ikke de skal
bladre tilbage i den store melodi-
bog - tilbage til 40erne, selv om
der nok kan være ræson i, at man
har bygget videre på historien om
de tre swingende piger. 

I »Let It Be Swing« tager det
sin tid at vænne sig til, at swing-
søstrene synger Beatles og Supre-
mes i gamle Sennheiser-mikrofo-
ner. Swing Sisters bruger faktisk
det meste af første akt på at vri-

ste sig fri af det image, de har
skabt sig de seneste ti år. Men da
de først  kaster sig ud i Beach
Boys-bølger, kommer der gang i
den, og efter pausen har de klo-
geligt valgt at fortsætte, hvor de
slap.

Ren underholdning
Det er ren underholdning, og de
tre kvinder har ingen berørings-
angst over for 60ernes kitsch.

I virkeligheden er teaterroller-
ne blot stikord til de næste musi-
kalske indslag. Karaktertegnin-
gerne er jævne og konturløse,
men sangen er fremragende. Som
i de to tidligere forestillinger -
der begge er blevet vist i Slesvig -

er Swing Sisters i kamp mod
højere kræfter.

Det er slut med swing og
danserestauranter. 60er-ungdom-
men kræver sin egen musikkultur
og kan ikke tage søstrenes hus-
moderjazz alvorligt. Dertil kom-
mer besværligheder med en led
impresario.

Beatles-potpourri i swing
Søstrene grundlægger deres egen
»The Swing Music Club«, der i
det indre København er dømt til
nedrivning. Sangstemmerne
kommer i godt selskab med Peter
Belli, flippere og hashkager og
får til sidst sunget sig varme med
et Beatles-potpourri i swing-stil.

Og den virker sørme efter al be-
sværet i første akt.

Kapelmester Morten Weden-
dahl holder elegant og flittigt
musikken kørende med små ver-
bale afleveringer til kvinde-trio-
en. »Let It Be Swing« henvender
sig til et stort folkeligt publikum,
og det er helt fint, for det har
været forsømt. Men mon ikke det
var det sidste skræp fra de svin-
gende søstre?

Swing Sisters: Let It Be
Swing. Instruktion: Jan Hertz.
Slesvig Teater, torsdag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Kirsten Vaupel, Kirsten Siggaard og Lise-Lotte Norup kaster sig ud i 60erne - et årti, der ikke har meget med swing at gøre. (Foto: FlA)

Nu hviler mark og enge
FLENSBORG. Tysklands største salmedigter Paul
Gerhardt (1607-76) havde et eventyrligt liv præget af
30-årskrigen og religiøse forviklinger.

I denne forvirrede tid skrev han en række salmer,
som stadig synges både i den tyske og i den danske
kirke, blandt andet »Nu hviler mark og enge«.

På mandag klokken 19.30 afholder de danske me-
nigheder i Flensborg et arrangement i Sct. Hans dan-
ske Kirke i Kappelgade om nogle af Paul Gerhardts
salmer. Professor i tysk litteratur ved Århus Universi-
tet, L. L. Albertsen, fortæller. (FlA)

Livsbekræftende musik
FLENSBORG. Sydslesvigsk Forenings Humanitære
Udvalg minder om, at der er »livsbekræftende sang
og musik« med musikpædagogen Dorthe Johansen
onsdag den 5. marts klokken 14.30 på Dansk Central-
bibliotek. Hendes repertoire går på kryds og på tværs
af generationerne, hentet fra dansk revy og film med
kendte toner fra Kai Norman Andersen, Liva Weel og
PH. Entreen er sat til tre euro inkl. kaffe.

Tilmelding til Sydslesvigsk Forenings bysekretariat
på telefon 0461-14408 126 senest på mandag. (FlA)

»Die Blechtrommel« i Jaruplund
JARUPLUND Højskoles gratis biograf for alle, »Ons-
dagsbiffen«, har Tyskland som emne i marts. Derfor
spilles der tyske film hver onsdag klokken 19.30 i he-
le måneden. På onsdag vises Volker Schlöndorffs an-
melderroste og prisbelønnede film »Die Blechtrom-
mel« fra 1978 efter Günter Grass’ roman.
Filmen har udgangspunkt i Danzig i 1927. Lille Oskar
(David Bennent), tidligt moden af sin alder, vil ikke
acceptere de voksnes småborgerlige tilværelse og
nægter at vokse. Med sin tromme protesterer Oskar
mod nazismen og dens medløbere. (FlA)

Grænseløs orgelfestival
HUSUM. For første gang går kirkemu-
sikere fra begge sider af grænsen sam-
men om en orgelfestival i grænselandet.

Udvalget for kultur, ligestilling og
sprog under Regionalrådet Sønderjyl-
land/Schleswig har på sit seneste møde
valgt at give støtte en dansk-tysk orgel-
festival og de danske kulturdage i
Husum, som det danske mindretal er
aktiv i. Kultur-arrangementerne har
netop fået tilsammen 86.000 kroner fra
regionalrådet.

- Vi håber, at vi med orgelfestivalen
kan gøre flere opmærksomme på de mu-
ligheder, der er i Sønderjylland og syd
for grænsen for at høre orgelmusik. Vi
har nogle fine historiske orgler her i

grænseregionen, i Haderslev Domkirke,
på Sønderborg Slot og i Langhorn Kirke
i Nordfrisland, siger Hans Christian 
Hein.  Han er organist i Helligåndskir-
ken i Flensborg og lærer ved Løgumklo-
ster Kirkemusikskole og én af festiva-
lens arrangører.

Festivalen kommer på programmet på
forsommeren.Husum købstad fejrer
samtidig 400 års jubilæum i år. Det
markeres med en dansk kulturuge fra
den 9. til den 18. maj. Her vil der blive
sat fokus på dansk livsstil, kultur og
traditioner og dansk mad og drikke. By-
ens forretninger vil præsentere danske
produkter, og der vil være optrædende
grupper fra Danmark alle dagene. (FlA)

Hans Christian
Hein vil gøre op-
mærksom på de
fine orgler, der er
i grænselandet.
(Foto: Lars Salo-
monsen)

Kattens syv liv
Katten har  syv liv og ved at
kæde det sammen med syv tids-
aldre, kan der komme en bog ud
af det.

I Domenica Lucianis »Syv
gange kat« følger vi katten
Måneskæg fra rollen som hellig
kat i oldtidens Ægypten, som
kat i etruskernes rige truet af
romerne, vi er i Middelalderen
med dens hekseforfølgelser, se-
nere i Rusland under zar Peter
den Store, vi følger dens kata-
strofale karriere som cirkus-
artist i Victorias England, del-
tager i anden verdenskrig som
bykat i Paris for til slut at hav-
ne i New York. 

Her ved udgangen af det 20.
århundrede bliver Måneskin ik-
ke alene kunstner, men møder
også for første gang kærlighe-
den. 

Luciani skildrer disse syv
katteliv, som de opleves af
Måneskin. Det kommer der i
bedste fald små overraskende
iagttagelser ud af, men læsnin-
gen efterlader først og fremmest
en undren: Hvad katten skal vi
med bogen? Der må være mere
påtrængende italiensk littera-
tur, som fortjente at blive over-
sat. 

Domenica Luciani: »Syv
gange kat«. Oversat af Hans
Palle Mortensen. Tegninger
af Christina Rinaldi. 200 s.,
229 kr. (Forum) 

Henrik Tjalve


