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Det forelskede par bliver
afsløret af pigens far, der
har gemt sig bag en stabel
dæk. Fra venstre er det
Annette Holk, Basse Dam
og Johan Vinde.

(Foto: Jens Peder Meyer)

Kærlighed forbudt for børn
Anmeldelse. Teatret
Artibus’ »Johnny og
Ida« er en kærlig-
hedshistorie, der ud-
spiller sig på to ni-
veauer. De møder
hinanden i en over-
raskende slutning.

SLESVIG. - Det er lige me-
get, hvad jeg foretager mig,
så går det galt. Det er mit
liv i en nøddeskal, siger
den lille mand Erling To-
biasen i en kærligheds-
historie, der i denne uge
serveres for sydslesvigske
skoleelever.

Teatret Artibus er kom-
met på et forsinket besøg
efter først at være blevet
stoppet af sneen i Dan-
mark.

I går var der premiere for
publikum på Hiort Loren-
zen-Skolen i Slesvig. Bifal-
det var behersket efter 50
minutters forestilling i den
mørklagte sal - selv om
skuespillerne forsøgte at
tale til de ni- til 12-årige
med en forelskelse, en far,
der ikke forstår sit barn, og
lidt splatter.

Det sidste blev serveret
på en uskyldig facon og gik

rent ind hos publikum.
»Johnny og Ida« hedder

forestillingen, der behæn-
digt foregår på to planer.
Dermed bliver ingen af de
to parallelle historier alt
for alvorlige. Publikum
kommer på afstand af be-
givenhederne, og alligevel
mødes de to historier i en

overraskende slutning. Den
kræver dog nok lidt di-
skussion i klasseværelserne
derhjemme.

Ulykkelig mand
Den forsmåede mand, Er-
ling Tobiasen, møder op på
et lidt fantastisk auto-
værksted med sin Folke-

vogn, der er ved at gå helt
fra hinanden. Manden er
ulykkelig, men mekaniker-
ne på værkstedet ser, at det
ikke blot er bilen, der skal
repareres.

Derfor skal manden have
en historie om Jonny og
Ida, der engang blev forel-
sket i hinanden. Og her er

det, forestillingen hopper
over på et andet plan. Ind
imellem kommer den dog
tilbage til udgangspunktet
med små finter.

Ida, datter af værkste-
dets ejer, bliver forelsket i
en fremmed dreng, Johnny.
Det vil hendes mavesure
far ikke vide af. Ida bliver

låst inde og er ved at visne
af kærlighedssorg. En
skønne dag griber hun
vandpistolen og plaffer sin
far ned. Er han død eller le-
vende?

Elsk og bliv elsket
Her mødes historierne. Den
triste Erling Tobiasen
trækkes ind på scenen og
erstatter faderen, der ligger
ned og ikke bevæger sig.

Som en af mekanikerne
siger et sted i historien:

Hvis faderen elskede pi-
gen, så skulle han være
glad, når hun var glad og
havde det godt. Så mon ik-
ke den ny far kun kan være
glad?

»Johnny og Ida« gentages
i dag samme sted og på
Husum danske Skole i
morgen og på fredag. 

Teatret Artibus: Johnny
og Ida. Medvirkende:
Niels Boesen, Basse
Dam, Annette Holk og
Johan Vinde. Hiort Lo-
renzen-Skolen, tirsdag.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

De sad stille og klappede sagte på Hiort Lorenzen-Skolen i går.

Ændring i programmet
FLENSBORG. Schleswig-Holsteinisches Landesthe-
ater må på søndag aflyse den planlagte opførelse af
Yasmina Rezas »Drei mal Leben«. Årsagen er sygdom
i ensemblet.

I stedet for tilbydes publikum en Thomas Mann-af-
ten med teaterchef Michael Grosse. Overskriften er
»Ein kurzer Lehrgang für Theaterbesucher«. Forestil-
lingen begynder klokken 19. (FlA)

To nytårskoncerter
TØNDER. Sønderjyllands Symfoniorkester spiller i
morgen aften klokken 20 sin årlige nytårskoncert i
Tønderhallerne. Den gentages i Harmonien i Hader-
slev på lørdag klokken 15.  I første afdeling spilles der
værker af Strauss, Offenbach, Kálmán og Lehár,
mens anden del bliver et rent amerikansk anliggende
med toner af Gershwin, Bernstein, eksiltyskeren Kurt
Weill og John Williams. (FlA)

Har du...
...et eller andet emne, eventuelt med relation til
Sydslesvig, som du kunne tænke dig at skrive en kro-
nik om? Så gør det.

Send den til kulturredaktionen, Flensborg Avis,
Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg, og forsyn den
med et par linjer om dig selv og meget gerne et foto.
Vi forbeholder os ret til en lettere redigering og til at
korte i teksten. Kulturredaktionen


