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Anmeldelse. Det 20. århund-
rede var ikke for sarte sjæle -
og sådan en er klovnen Jones
heller ikke i forestillingen »En
klovns ansigt« med Teatret
Masken. En barsk og poetisk
forestilling på samme tid.

FLENSBORG. I en fortættet og rørende
monolog berettede en klovn om sit 100
år lange liv, da den danske teatersæson i
Sydslesvig i denne uge blev åbnet med en
forestilling i Flensborghus.
Teatret Masken havde taget turen fra

Nykøbing Falster, og ene mand på scenen
stod Hans Henrik Clemmensen, der fejre-

de sit 40 års skuespillerjubilæum i rollen
som den engelske klovn Scaramouche Jo-
nes.
Vi kom vidt omkring i en grum historie,

der blev spillet rørende og intenst. En
præst sælger ham til en arabisk slave-
handler, der var slangetæmmer i Senegal,
og i en koncentrationslejrlejr i Kroatien
opdager Jones sit komiske talent: Han får
små børn til at le, lige inden de skal gas-
ses. Skærer ansigter og afleder fangernes
opmærksomhed et kort øjeblik. Teatret
Masken leverer en tragikomisk fortælling
om det 20. århundrede. Dødens klovn
med det kridhvide ansigt. 

Mæt af dage
Efter krigen bliver han dømt for meddel-
agtighed, benådet og rejser til England
for at lede efter sin far uden at finde
ham. Den 100-årige klovn kom til verden
et sted i Caraibien i 1899 som barn af en
sort, alkoholisk mor og en hvid englæn-
der og har arbejdet mere end 50 år som
klovn.

I forestillingen kigger han tilbage på sit
liv, som nu endelig skal være forbi. Han
vill ikke mere. Slut - nu er det nok.
Scenografien er en slidt cirkusgardero-

be efter en endt forestilling. Sproget er
blomstrende og fyldt med poesi, barskt
og sensuelt.
Historien kommer til at stå lyslevende i

det mørke rum, og Hans Henrik Clem-
mensen spiller med bitterhed, djævelsk
smil og for livstrætheden til at brede sig.
Det er monolog i fem kvarter, det er blo-
digt, og det er skrap kost. Strålende one-
man-show.

Teatret Masken: En klovns ansigt - af
Justin Butcher. Medvirkende: Hans
Henrik Clemmensen. Instruktion: Sol-
veig Weinkouff. Arrangører: Det hu-
manitære udvalgt samt teater- og
koncertudvalget under Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Strålende one-man-show
Det ser sjovt og harmløst ud, men det er en grum historie, som Hans Henrik Clemmensen fortæller i forestillingen »En klovns ansigt«,
der netop er blevet vist i Flensborghus.

Bjørn Nørgaards symmetri
FLENSBORG. I alt for mange år har
Helligåndskirkens vinduer mod nord
været blændet og dermed givet kir-
ken en mørk side, mener Hel -
ligånds kirkens menighedsråd. Med
Bjørn Nørgaards kommende ud-
smykning vil lyset atter komme ind i
kirken og skabe symmetri.
I forlængelsen af gudstjenesten

klokken ti i Helligåndskirken i mor-
gen vil medlem af menighedsrådets
kunstudvalg, kunsthistoriker Grethe
Marie Bay fra Flensborg, fortælle
om tankerne bag kunstværket. 
Grethe Marie Bay vil komme ind

på kunstværkets placering og virk-
ning i kirkerummet, dets samspil
med, selvstændighed og supple-
ment i forhold til de øvrige kunst-
neriske udtryk i kirken. Kan der ska-
bes en dialog mellem middelalderens og nutiden udtryk,
lyder spørgsmålet fra Grethe Marie Bay.
Inden foredraget, der tager 20 minutter, vil der serveres

et traktement. (FlA)

Dansens magi i Flensborg
FLENSBORG. New York-
gruppen »Magic of the
Dance« er klar med ny
koreografi og tager på
turne i Tyskland i begyn-
delsen af 2011. Den 28.
januar optræder gruppen
i Det tyske Hus i Flens-
borg med dans, lysshow
og ild. Billetpriserne begynder ved 35 euro, og der er for-
salg på www.lb-events.de og telefonisk på 0234-947
1940. (FlA)

Dans og musical i Husum
HUSUM. Dirty Dancing, Mamma
Mia, Evita, Cats og Løvernes Konge
- de er alle sammen repræsenteret,
de mest populære musicaler gen-
nem tiderne, når »Die Nacht der
Musicals« den 15. januar 2011 op-
føres i Husum. Det foregår i Kon-
gresshalle, hvor der den 25. febru-
ar 2011 følges op med showet
»Nights of the Dance«, det irskin-
spirerede Riverdance-kompagni
fra Broadway. Billetter til begge
forestillinger kan reserveres på
www.asa-event.de                   (FlA)

Ugens bedste bøger
FLENSBORG. Dansk Centralbibliotek har i denne uge ud-
valgt føgende titler som »Ugens bedste bøger«:

Faglitteratur
• Karen Norberg: Slip sukkervanen
• Chil Chil Rajchman: Jeg er den sidste jøde

Skønlitteratur
• Natasha Illum Berg: Vildnis
• Diana Evans: 26a
• James Patterson: Affæren
• Janes Patterson: Bikini
• George P. Pelecanos: Som brødre 
• Sjón: Tusmørkeundere

Titlerne er alle nyindkøbte og kan lånes på de danske bi-
bloteker i Sydslesvig. (FlA)

Bademester kommer ikke 
FLENSBORG. Showet med Bademeister Schaluppke i Det
tyske Hus er i sidste øjeblik blevet aflyst. Det skulle have
fundet sted i morgen aften. Har man købt billet i forsalg,
kan man få billetterne refunderet det sted, de er købt.

(FlA)

Tur på Museumsberg
FLENSBORG. I forbindelse med »Mindesmærkernes dag«
(»Tag des offenen Denkmals«) viser Anne Looessl i morgen
rundt på Museumsberg i Flensborg. Rundvisningens tema
er særudstillingen »Punkte in Flensburg«, og den begynder
klokken 14.30, og der er gratis adgang. Klokken 14 åbner
museet et børneatelier, der henvender sig til børn fra seks
år. Her opkræves tre euro til materialer. (FlA)
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Optagelser til tysk krimi 
BALLUM. I midten af oktober forvandles Vesterende Bal-
lum til filmby, når det tyske filmselskab Network Movie
går i gang med optagelserne til 6. afsnit af den tyske kri-
miserie »Unter anderen Umständen«. Serien vises på den
tyske kanal ZDF, og lokale borgere har mulighed for at få
en rolle som statist i filmen.
Den tyske krimi har titlen »Mord im Watt« og bliver op-

taget forskellige steder i Nordtyskland og i Vesterende
Ballum.
Handlingen tager udgangspunkt i et mord begået i den

tyske del af Vadehavet, hvor en teenager findes druknet
ved kysten. Den videre efterforskning fører politiet tilba-
ge til et mord i Danmark, der er sket ti år tidligere og som
menes at have forbindelse til mordet i Tyskland.
Network Movie har allerede været i kontakt med man-

ge af byens borgere for at finde steder til optagelserne.
I forbindelse med optagelserne vil flere af husene blive

forvandlet til blandt andet en politistation og en kro. Der
filmes i Vesterende Ballum i tidsrummet fra den 11. til
den 16. oktober.
Til optagelserne søger Network Movie statister. Filmsel-

skabet leder efter personer i alderen 16 til 80 år, som
kunne tænke  sig at medvirke i filmarbejdet. Man skal
regne med at bruge hele dage på filmarbejdet. Hvis det
har interesse, kan man sende e-mail med en personbe-
skrivelse (alder, højde, køn med mere) og et billede til
schweitzer.k@networkmovie.tv og man vil høre nærmere
oplyser Anja Muus, kommunikationsmedarbejder i Tønder
Kommune.

(FlA)

Koncert. Australieren
David Helfgott giver
koncert på Harmoni-
en i Haderslev den 3.
oktober.

HADERSLEV. Den legendariske
og virtuose pianist David
Helfgott - kendt fra filmen
»Shine« - giver atter koncert i
Sønderjylland. 
Søndag den 3. oktober

kommer den legendariske og
virtuose australier til Harmo-
nien i Haderslev og spiller en
recital koncert.
»Shine« beskrev hans liv.

Filmen opnåede at blive en
verdensomspændende kasse-
succes og blev hædret med
en Oscar, og efter premieren
blev David Helfgott kendt og
elsket over hele verden - også
blandt mennesker uden for
det traditionelle klassiske mu-
sikmiljø. 
Allerede i den tidlige barn-

dom i Australien blev David
Helfgott opdaget som et eks-

traordinært musikalsk talent.
Efter en årrække som kon-
certpianist, blev han i 1970
syg og levede længe herefter i
glemslen som barpianist i
Perth. Siden midten af 80erne
er han dog igen blevet et
etableret navn på den klassi-
ske verdensscene, og han har
siden været en hyppig og po-
pulær gæst på den danske
koncertscene. 
For to år siden spillede Da-

vid Helfgott på Alsion akkom-
pagneret af Sønderjyllands
Symfoniorkester. 
David Helfgott spiller denne

gang et spændende og alsi-
digt repertoire med hoved-
vægten inden for den roman-
tiske musik, med stykker
blandt andet af 200-års jubi-
laren, Chopin.
Koncerten begynder klok-

ken 16. Billeter kan købes for
250 og 300 kroner på Billet-
net og alle danske posthuse.
Det er Kultur i Syd, der har
skaffet verdensstjernen til Ha-
derslev. (FlA)

Legende til Haderslev


