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Herskabet i Molières komedie Tartuffe er ødelagt af rigdom og skørlevned.

Succes. DR Symfo-
niOrkestret oplever
en kolossal stigning i
antallet af solgte 
billetter.

KØBENHAVN. Klassiske kon-
certer sælger. Debatten har
ellers bølget om, hvorvidt
klassisk musik sluger for man-
ge støttekroner i forhold til et
vigende og aldrende publi-
kum, men billedet ser stik
modsat ud. Det viser en rund-
spørge, Politiken har foretaget
til en række koncerthuse og
klassiske orkestre.
I Danmarks Radio, der både

har symfoniorkester og kon-
certhus, er billetsalget siden
2006 vokset fra 34.000 til
82.000, fortæller koncerthu-
schef, Leif Lønsmann:
- Vores salg af billetter lig-

ger højere end nogensinde. Og
der er flere klassiske koncerter
end nogensinde. Selv ikke kri-
sen har kunnet ødelægge vo-
res gode humør, siger han.
Og fra sin udkigspost på Det

Kgl. Danske Musikkonservato-
rium ser lederen af uddannel-

sesinstitutionen det samme:
- Interessen for klassisk er

langt bedre, end rygtet siger,
siger Bertel Krarup til Politi-
ken.
Både når der er koncerter

på uddannelsesstedet og ude i
byen, oplever konservatoriet
en »enorm stigning« i antallet
af gæster, også selv om det i
sagens natur ikke er garvede
solister, men studerende der
spiller. 
- Vi har i gennemsnit 400-

500, somme tider op til 800
gæster til vores debutkoncer-
ter. Det er mindst dobbelt så
stort et publikum som for ti år
siden, og det er ikke bare de
studerendes venner, forældre,
tanter og fætre, vi ser. Frem-
gangen er markant, siger Ber-
tel Krarup.
Optimismen med hensyn til

musikbranchens fremtid, for-
stærkes af, at publikum fornyr
sig:
- Det er ikke bare vores

gamle, velkendte gæster, der
lever længere. Der kommer i
høj grad også et nyt og yngre
publikum til, og vi føler det
som en vældig dynamik og in-
spiration. Vi hænger bestemt
ikke med skuffen, siger Bertel
Krarup. (FlA)

Den klassiske musik
blæser igennem

Jazzmusikeren Ray
Pitts, der har været
bosat i Danmark si-
den 1962, er død.

KØBENHAVN. Fredag aften
skulle jazzmusikeren Ray Pitts
være trådt op på scenen i
Koncerthuset for at modtage
den prestigefyldte jazzpris Leo
Mathisen Prisen.
Men den 80-årige ameri-

kanske saxofonist og kompo-
nist, som har boet i Danmark
siden 1962, kom ikke til at op-
leve ceremonien, der bliver
holdt i hans ære.
Ray Pitts sov nemlig stille

ind tidligt fredag morgen, op-
lyste chef for DR Big Bandet,
Mogens Bähnke, i en presse-
meddelelse.
- Rays enke ringede til mig

med den triste meddelelse og
betonede, at i Rays ånd skulle
aftenens planlagte koncert
med DR Big Bandet i DR Byen
gennemføres. Det gjorde vi
som et smukt minde om en
stor kollega og en god ven, si-
ger Bähnke.
Leo Mathisen Prisen, som

DR Big Bandet og Leo Mathi-
sen-foreningen »How How«
med formand Bent Fabricius-
Bjerre står bag, blev uddelt for
fjerde gang i år.
Traditionelt set går prisen til

en nulevende dansk jazzmusi-

ker, der både rummer elemen-
ter af guldalderjazzen, som
Leo Mathisen stod for, men
også har en fremadpegende
kunstnerisk jazzåre, der tegner
den nutidige jazz.
Ray Pitts stod så sent som i

marts i spidsen for DR Big
Bandet med koncerten »Mere
Ray Pitts - Cosmic Grooves« i
Koncerthuset, hvor han skulle
have været hædret fredag af-
ten, og det er langt fra første
gang, han har sat sit præg på
den danske jazzscene.
Da han kom til Danmark for

50 år siden, startede han som
saxofonist, men blev senere
både arrangør og komponist,
producer og til sidst leder af
Radiojazzgruppen.
Sideløbende med indsatsen i

DR-orkestret spillede Ray Pitts
også med George Russels Or-
kester og gruppen Under-
ground Railroad. Han har des-
uden skrevet en række artikler
for magasinet Jazz Special, li-
gesom han har undervist i
musik.
Prisen blev overrakt ved en

koncert med DR Big Bandet
og Hanne Boel som solist og
Master Fatman som konferen-
cier. I første del af koncerten
spillede DR Big Bandet Ray
Pitts' musik.
De tre tidligere år er Leo

Mathisen Prisen gået til Niels
Jørgen Steen, Kresten Osgood
og Ib Glindemann. /ritzau/

Dansk-amerikansk
jazzlegende død før hæder

HERNING. For første gang skal
tre kvinder stå i spidsen for
Dansk Melodi Grand Prix. Det
bliver nemlig tv-værterne
Louise Wolff og Lise Rønne og
skuespilleren Sofie Lassen-
Kahlke, der skal lede seerne
gennem det store popbrag i
Jyske Bank Boxen i Herning
lørdag 26. januar.
- Ideen med tre kvindelige

værter opstod, fordi vi tror på,
at der i Dansk Melodi Grand

Prix er brug for girlpower. Vi
har i de seneste år haft tradi-
tionelle værtspar, som absolut
har gjort det godt. Men 2013
er året, hvor vi giver kvinder-
ne magten, forklarer under-
holdningschef Jan Lagermand
Lundme.
Herning skal både huse de

voksnes Grand Prix lørdag 26.
januar og ugen efter børnenes
MGP. (FlA)

Tre kvinder skal styre Grand Prix

Anmeldelse. Tartuffe
tager os ved næsen.
Helt så gennemskue-
lig som i Molières ko-
medie er Tartufferne
ikke. Landestheater
har pillet en pæn del
af barokken i det se-
værdige stykke.

RENDSBORG. Tartuffe er Mo-
lières komedie om bedstebor-
geren Orgon, der måske befin-
der sig i lidt af en midtvejskri-
se og gerne vil vide, at han
gøre det rigtige. Han falder
over den meget hellige Tar-
tuffe, som Orgon ser som et
fyrtårn, han kan pejle efter.
Hellig på facaden er han den-
ne Tartuffe.
I virkeligheden er Tartuffe

en storsvindler, der siger no-
get ét, gør noget andet og
ønsker at få grabberne og Or-
gons gods og guld. Hans hus -
tru holder han heller ikke
fingrene fra. Alle andre end
Orgon og dennes mor, Mada-
me Pernelle, har luret Tartuf-
fe.
Tartuffe er min favorit af

alle Molières stykker. Det er
originalt og elegant kompo-
neret. For alle os dumme til-
skueres skyld har Molière dog
tegnet Tartuffe så entydig
lus ket, at vi kan se det. Det
letter forståelsen, men det gør
også det hele for nemt. 
Egentlig burde også vi sny-

des, fordi svindlere er ikke
bjørnebanditter med sorte
briller og fængselsnumre på
skjorten. Det er charmerende
og åbenbart dygtige folk in-
den for politik, erhverv og
medier, som vi siger er »fyrtår-
ne«. Sandsynligvis men ikke
nødvendigvis er de mere snu.
Men den væsentligste forud-

sætning er hæmningerne.
Dem har de nemlig ikke.
Landestheater har haft pre-

miere på komedien en ny tysk
oversættelse af Sigrid
Behrens. Og hun har valgt at
fortælle den uden den oprin-
delige form med alexandri-
nervers, som  rimer og følger
en særlig rytme. Meningen er
måske god nok.
Teksten er mundret og lige

ud af landevejen. Men nogle
blandt publikum vil sikkert
savne at kunne sidde og gæt-
te på, hvordan replikkerne ly-
der. Troværdigheden i scener-
ne er dog bibeholdt. Barokken
er også fortyndet med popu-
lærmusik fra 1960erne (blandt
andet med Andy Williams’
»Watch Girls«), og parykkerne
er ikke 1600-tallets, men no-
get, der minder om Nina Ha-
gen og Siouxsie and the Bans-

hees.
Stefan Hufschmidt har en

af hovedrollerne som Orgon,
og han pumper sig op - nogle
gange. Nu er Tartuffe jo ikke
naturalisme på en troværdig
hverdagsagtig måde, så han
kunne godt have givet plads
til lidt flere og større udbrud.
Når de endelig kommer, er de
velgørende for forestillingens
forløb.
Til gengæld er Maria Steu-

rich frydefuld som hans hus -
tru Elmire i hvem, der slumrer
et udækket sensuelt behov.
Det får Tartuffe til overfladen
i den farlige flirt, hvor vi vist
alle udfordres på stolerækker-
ne. Reiner Schleberger er med
sit lurvede og katte-agtige
blik en perfekt Tartuffe - ul-
ven i fåreklæder, og fåreklæ-
derne er her et kostume, der
minder om en præsts. Elegant

er scenen, hvor han efter at
være faldet for sine lyster la-
der sig selv korsfæste som en
Jesus-figur.

Et indre liv
Molières komedie har et indre
liv fyldt med antydninger, der
kommer frem med glimrende
præstationer hele vejen rundt.
Nina Mohr skal fremhæves
som den dejlige og frække
tjenestepige Dorine, den
simp le pige, der bærer hjertes
renhed og driver stykket frem.
Dorine har som et uspoleret
barn af folket Molières sym-
pati. Herskabet er som kon-
tras ten hertil ødelagt af skør-
levned og rigdom. Som for
eksempel Valère (Nicolas Men-
ze), der bejler til husets datter
(Friederike Butzengeiger).
Prægtig er scenen, hvor

Herr Loyal dukker op som
kongens foged og sætter Tar-
tuffe på plads. Jürgen Böhm
gør det ikke uden ironi og hu-
mor i en svulstig scene, der er
som hevet ud af Hollywood-
blockbuster. Endvidere ses In-
geborg Losch i rollen som Ma-
dame Pernelle, Tobias Bode
som Orgons søn, Damis, og
Uwe Kramer som Orgons svo-
ger, Cléante. Lidt komisk ud-
styret med underhylere, bare
ben og tøj, der ikke sidder or-
dentligt.
Denne Tartuffe er velspillet,

men bærer også nogle gange
en snert af træghed. Komedi-
en er blevet serveret bedre.
Men hel så ringe er det heller
ikke på Landestheater.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Tartuffe - af
Molière i ny tysk oversæt-
telse af Sigrid Behrens. In-
struktion: Wolfram Ap-
prich. Premiere på Rends-
borg Teater lørdag aften.
Kan herefter ses på teatre-
ne i Rendsborg og Flens-
borg samt i Slesvighus.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Antydningernes
komedie

From som ind i helvede: Reiner Schleberger som storsvindleren
Tartuffe. Til venstre den Nina Mohr som den dejlige tjenestepige
Dorine, der driver stykket frem.


