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Anmeldelse. »Dyrene
i Hakkebakkeskoven«
var herligt befriet for
alt for meget talen
ned til børnene, da
Teater V var på besøg
i Slesvig Teater.

SLESVIG. Morten Skovmus er
så dejlig naiv:
- Jeg synes, det er så trist,

at man her i skoven går og
æder hinanden, siger han til
sin bedstemor.
Men nu er Mikkel Ræv jo en

rigtig fribytter, som dog hel-
digvis til sidst lader sig nøje
med stjålne skinker og ikke
forgriber sig på skovens le-
vende spiseligheder. Selv om
en skinke jo også har været
levende engang.
Torsdag eftermiddag klok-

ken 17 var der hip hurra for
bamsefar i Slesvig Teater. Tea-
ter V fra Valby var kommet til
Sydslesvig med norske Thor-
bjørn Egners »Dyrene i Hakke-
bakkeskoven« - Halfdan Ras-
mussens danske oversættelse.
Forestillingen har fået en

lettere opdatering rent musi-
kalsk, en stærk fysisk fremto-
ning med energi, udtryksfulde
dyremasker og en vende og
klappe-ud-scenografi, der
spiller godt sammen med for-
skellige lyssætninger. Det mest
slående er vel, at børn men så

sandelig også de medfølgende
voksne tager figurerne alvor-
ligt. Og man har set udgaver
af Hakkebakkeskoven, hvor
det blev til lidt for meget
barnagtigt pjank og pjat med
voksne, der talte ned til bør-
nene.
Instruktøren Pelle Koppel

har frem for alt fået det naive
univers frem, så det bliver

vedkommende. Han er loyal
over for den klassiske fortæl-
ling, og har samlet et rigtig
godt hold af skuespillere. Mest
betagende er Morten Burian,
der spiller Klatremand Lille-
mus med et formidabelt
kropssprog og en stemmefø-
ring, der er i klasse med de al-
lerbedste tegnefilm.
Pelle Koppel har taget ud-

gangspunkt i tegningerne i
bogen og knap så meget i
Thorbjørn Egners eget teater-
stykke fra 1960erne, og Kop-
pel udråber sig i programmet
til stykket til - næsten - at
være mere tro mod originalen
end Egner selv. Det er da lidt
af en pointe.
Thomas Corneliussen er en

rigtig luset, men også dum

udgave af Mikkel Ræv, og den
pebrede peberkager smager
bare ekstra godt med René
Benjamin som en veloplagt
bagermester Harepus.

Det rocker og rapper
Med Mads Rømer som den
godmodige bamsefar, bliver
det rigtig godt gammeldags
familieteater, og ja hele vejen

rundt er det solidt skuespil,
der får det hele til at virke i
2010. Melodierne rocker, rap-
per og jazzer i den interessan-
te dyreverden, hvor man er
nødt til at indføre demokrati i
kampen mod jungleloven. Kan
budskabet næsten blive mere
nordisk?

Syv til 21 roller
Børnene fra rækkerne råber
med, når der skal advares, selv
om man også høre et par en-
kelte lømler, der hepper på
Mikkel Ræv.
Syv skuespiller klarer i en

ruf 21 roller med hurtige skift
og dog stadig en præcision i
karakteristikken. Det afgøren-
de plot i forestillingen går ud
på at finde den lille Brumle-
mand, før han bliver solgt
som bongobjørn til et cirkus.
Tine Gotthelfs lille bløddyr er
nok den dejligste af alle skab-
ninger i denne forestilling.
Den var i øvrigt godt be-

søgt. Sydslesvigs Forening har
de seneste år delt gratis billet-
ter ud til alle indskolingsbør-
nene i Gottorp Amt, der så til
gengæld får følgeskab af be-
talende forældre eller bedste-
forældre. 

Teater V: Dyrene i Hakke-
bakkeskoven - af Thorbjørn
Egner. Iscenesættelse: Pelle
Koppel. Opført i Slesvig
Teater, torsdag eftermid-
dag. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hip hurra for det naive univers
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Thomas Corneliussen er ræven, der lugter frisk kød. - Sket er sket, og spist er spist, forklarer han sin  trang til at æde uden at have
sorg på skuldrene. »Dyrene i Hakkebakkeskoven« er ikke bare en sceneversion fra billedbogen, men en nænsom opdatering, så styk-
ket kan ses af børn i 2010.

FLENSBORG. »Skønhedens time« er titlen på en
udstilling, som fotografen Gertrud Sabroe Ter-
mansen om kort viser i Ballettschule am Thea-
ter i Flensborg.
På fjerde sal på Rathausstraße 20 kan man se

billeder, som Gertrud Sabroe Termansen har ta-
get fra balletundervisningen i balletskolen, der
drives af Tina Peters. Billederne kan ses lørdag
den 2. oktober fra klokken 18 til 20 og søndag
den 3. oktober fra klokken 12 til 14, og alle er
velkommen til at kigge forbi.
Fotoudstillingen er lavet i samarbejde med

Alexandra Pascu, som i otte år har danset ved
balletkompagniet i Flensborg Teater, men som
ikke fik sin kontrakt forlænget i forbindelse

med det ny chefskifte på Schleswig-Holsteini -
sches Landestheater. Nu satser Alexandra Pascu
på en fremtid som underviser, og hendes arbej-
de sammen med eleverne har Gertrud Sabroe
Termansen dokumenteret i en fotoserie.
Gertrud Sabroe Termansen er uddannet in-

den for fotografi og kunst i England og Dan-
mark og har arbejdet med fotoprojekter og job
særligt inden for portræt-genren. Hun er også
pædagogisk uddannet med unge som mål-
gruppe og har i mange år undervist unge men-
nesker i fotografi og kunst, senest syv år på
Medieskolen Lyngby ved København.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ballettens verden i billeder 

Foto fra »Ballettschule am Theater« i Flensborg. Den 2. og 3. oktober kan billedet ses sammesteds
i selskab med andre.

Lig til salg i Gråsten
GRÅSTEN. Snyd, bedrag og
svindel. Plattenslageri og hur-
tige penge. Det lyder som avis-
overskrifter, men er blot tema-
erne i den kommende forestil-
ling på Det Lille Teater i Grå-
sten. Her spilles Dario Fo, som
de fleste kender ham: Absurd
teater, når det er bedst.
Den 26. oktober er der pre-

miere på forestillingen »Lig til
Salg«, der spilles fem gange fra
den 26. til den 31. oktober. På
hverdage vises forestillingen
klokken 20, og om søndagen
klokken 15. Der er rift om bil-
letterne, melder teatrets for-
mand Ove Gaul Nilum. Teatret
tager imod bestillinger på tele-
fon 74 65 37 67 eller nilum@bbsyd.dk.
- Det kan godt være, at virkelighedens plattenslagere

har fantasifulde metoder, når naboen, banken, skattevæ-
senet og alle andre skal snydes. Men at vælge så ekstreme
metoder, som Dario Fo gør i dette stykke, har de færreste
fantasi til at forestille sig, siger stykkets instruktør, Anne
Marie Brodersen. (FlA)

Skolehistorie på Duborg
FLENSBORG. Historisk Samfund inviterer til besøg i Du-
borg-Skolens skolehistoriske samling i Flensborg. I be-
gyndelsen af oktober kan Duborg-Skolen markere sin 90-
års fødselsdag. I foråret åbnede den fine skolehistoriske
samling på Duborg-Skolen. Disse to begivenheder tager
Historisk Samfund for Sønderjylland/Sydslesvigs amts-
kreds som anledning til at invitere til et besøg på Du-
borg-Skolen. Det sker onsdag den 6. oktober klokken 19. 
Mødestedet er festsalen, hvor lektor Christian Skov

fortæller om skolen og dens historie. Derefter tager Pre-
ben Busck-Nielsen, mangeårig lærer på skolen, deltager-
ne med på en rundtur i den skolehistoriske samling, der
rummer klenodier og beretninger fra Duborg-Skolens og
dermed hele mindretallets historie. Arrangementet er
åbent for alle interesserede. (FlA)

Fra forestillingen »Lig til
salg« på Det Lille Teater
i Gråsten.

FOTO: FLA

FLENSBORG. Museumsdirektør
Michael Fuhr tager i morgen
klokken 14.30 museumsgæ-
sterne med på en rundtur. Ho-
vedbygningen Heinrich-Sau-
ermann-Haus er for tiden ved
at blive restaureret, og derfor
vises nogle af museets kunst-
historiske skatte i annekset i
Hans-Christiansen-Haus.
Det er disse klenodier i nye

rammer, som Michael Fuhr
fortæller om og viser frem for
publikum. I morgen klokken
14 åbner Museumsberg samti-
dig sit børneatelier for børn
fra seks år og opefter. Temaet
er Emil Noldes blomsterakva-
reller.  (FlA)

Kulturnat i
Rendsborg
RENDSBORG. der bydes på
musik, kunst, litteratur, teater
og film, når Kulturnetz Region
Rendsburg den 23. oktober ar-
rangerer »Lange Nacht der
Kultur«. Fra klokken 15 til 24
kan man besøge byens kultur-
institutioner fra det jødiske
museum til Kulturzentrum og
rendsborg Teater.
For ti euro kommer man ind

i alle byens kulturinstitutioner,
hvor der er et væld af aktivite-
ter. Alle under 18 år kommer
gratis ind. Et af højdepunkter-
ne er en slags »flashmob-kon-
cert« med Norddeutsche Sin-
fonietta. Den finder sted i
Sparekassen klokken 18. Diri-
genten  lader sig overraske af
tilfældighederne. (FlA)

Rundvisning på
Museumsberg


