
Anmeldelse. Teatret
Møllen og Bertolt
Brecht klæder hin-
anden godt. Møllen
malede vedkommen-
de historier om men-
nesker i randområ-
derne, da teatret
spillede i Husumhus.

HUSUM. Mutter Courage
er et af de dramaer, Bertolt
Brecht skrev i sine eksilår.

Her møder vi marketen-
dersken Mutter Courage
under 30-årskrigen. Hun
lever af krigen og lærer in-
tet af den, heller ikke da
hun mister sine børn.

Teatret Møllen fra Ha-
derslev var mandag aften
på besøg i Husumhus med
forestillingen, hvis fulde ti-
tel er »Mutter Courage og
hendes børn«. Det er ikke
uvæsentligt, når vi kom-
mer til at have den stærke-
ste medfølelse med datte-
ren Kattrin. Hovedperso-
nen Mutter Courage spør-
ger ikke efter medfølelse.

Brecht passer godt til
Møllen. Ikke blot til Ha-
derslev-teatrets unikke og
sparsomme scenografi,
men også med de teatralske
Verfremdungs-effekter. Det
vi tager som selvfølgeligt,
kommer til at fremstå som
fremmedartet og ikke-na-
turgivent. Der kan altså
ændres på tingene, hvis vi
vil.

Rolleskift
For Bertolt Brecht var 30-
årskrigen og den endnu
truende Anden Verdenskrig
næsten ét fedt, da han
skrev »Mutter Courage og
hendes børn« i krigsud-
bruddets år 1939.

Derfor er uniformerne
også fra det tyvende

århundrede, og dem passer
de to rutinerede skuespille-
re Ole Sørensen og Bo Lar-
sen rigtigt godt i. De klarer
også flere hæsblæsende
rolleskift, der også stiller
krav til publikum. Brecht
vender krigen på hovedet
med den rammende replik:
»Det er længe siden, der
har været krig. Hvordan
skulle der så kunne skabes
moral?«, spørger Ole
Sørensen som den overbe-
visende oberst.

Rammende stemning
Connie Tronbjerg er Mutter
Courage, så det forslår:
Stolt, stiv og uforbederlig.
Den stumme datter spilles

forunderligt af Margit 
Szlávik. Hun kan spille
harmonika og lægge en
rammende stemning til det
stærke episke teater, hvor
skuespillernes distanceres
fra deres roller rent fø-
lesesmæssigt.

Til disse illusionsbryden-
de virkemidler passer rol-
leskiftene også flot - An-
ders Valentinus Dam er så-
ledes både Mutter Coura-
ges sønner og den letleven-
de Yvette.

Efter to timer drager
Mutter Courage alene ud i
verden. Året er 1636, og
krigen er langtfra slut.
Publikum er blevet ført
gennem seks akter med

forklarende tekster om tid
og sted over scenebilledet.

Teatret Møllen maler
flotte og vedkommende hi-
storier om mennesker i
randområderne. Og publi-
kum får lov til at tænke
selv.

Teatret Møllen: Mutter
Courage - af Bertolt
Brecht. Instruktion og
scenografi: Gitte Kath.
Husumhus mandag af-
ten. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen
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Alt ser så håbløst ud for den farveløse Taschenbier (Ulf Deutscher). Men Sams (Kerstin Maria Lohschmidt) giver 
Taschenbier håbet og troen på det uforudsigelige liv tilbage. (Foto: Landestheater)

Skæve eksistenser og episk teater. Fra venstre ses Connie Tronbjerg som Mutter Courage,
Ole Sørensen som kokken og Bo Larsen som feltpræsten. (Foto: Jonna Keldsen)

Mennesket i krig

Pointer og poesi
Anmeldelse. Det er
lørdag hver dag, når
Landestheater viser
årets børneforestil-
ling op til jul. Det
rødhårede fantasidyr
Sams spiller alle et
puds i den underhol-
dende fortælling.

FLENSBORG. 70ernes
rødhårede kultfigur Sams
har overlevet amerikanske
tegnefilm, Super RTL og
computerspil.

Komponisten Paul Maars
tyske succesfigur er i år ho-
vedpersonen i Landesthea-
ters årlige børneforestilling
op til jul. I går havde »Eine
Woche voller Samstage«
Flensborg-premiere efter
at have været vist i Frede-
riksstad og Sankt Peter-
Ording.

Herefter opføres stykket
51 gange i Sydslesvig, ikke
blot på de tre scener i
Flensborg, Slesvig og
Rendsborg, men også med
afstikkere til Læk og Ni-
bøl.

Ulf Deutscher spiler den
grå knudemand Taschen-
bier, der på hver ugedag
har en oplevelse, der spiller
på den første stavelse i da-
gens navn. Efter en træls
uge møder han lørdag det
forunderlige fantasivæsen,
der logisk ikke kan hedde

andet end Sams (Kerstin
Maria Lohschmidt) efter
Samstag.

Da først Taschenbier har
taget Sams til sig, er
væsnet ikke til at slippe af
med igen. Men Sams er
fyldt med appetit på livet -
og andre ting - og kommer
lidt kulør på Taschenbiers
ensformige hverdag som
logerende hos den strenge
fru Rødkål (Ingeborg 
Losch).

For hver blå prik, Sams
har i ansigtet, får Taschen-
bier et ønske opfyldt, og så
begynder det først at blive
rigtig skægt. Der bliver
vendt op og ned på konven-
tioner, som det hører hjem-
me i en rigtig god børnefor-
tælling. Sams får en Pippi
Langstrømpe-rolle og
kommer med overraskelser
til Taschenbiers chef (Mat-
thias Wessolek) og frøken
Merz (Maria Steurich), som
Taschenbier er så håbløst
forelsket i.

Det er en forestilling
spækket med små pointer
og poesi og i den underhol-
dende afdeling.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater: Ei-
ne Woche voller Samsta-
ge - af Paul Maar. Bør-
neforestilling fra fem år.
Instruktion: Marco Süß.

Hans Chr. Davidsen

Populær musik i
Husumhus

Peter Pan kommer til Læk
LÆK. Sydslesvigsk For-
ening inviterer på lørdag
klokken 14 store og små
til Peter Pan med Hol-
bæk Egnsteater. Turen
går til Ønskeøen i Nord-
frieslandhalle i Læk. Pe-
ter Pan er instrueret af
Ina-Miriam Rosenbaum.
Hovedrollen som Peter
Pan spilles af Gerard Ca-
rey Bidstrup.

Billetter koster seks
euro og kan købes på
Sydslesvigsk Forenings
sekretariat i Nibøl (tele-
fon 04661-2755) og ved
indgangen. En række SSF- og SSW-distrikter i
Flensborg-øst har chartret en bus til forestillingen i
Læk. Tilmelding og yderligere oplysning hos famili-
en Matthiesen, telefon 0461-62788 eller på SSFs
bysekretariat på telefon 14408-127

(FlA)

Sønderjyske malere i Haderslev
HADERSLEV. Sønderjydsk Malersammenlsutning
åbner fredag den 14. november den årlige efterårs-
udstilling i Kulturhuset i Haderslev. Udstillingen
åbnes klokken 15 af formand for undervisnings- og
kulturudvalget i Sønderjyllands Amt, Anna Mar-
grethe Ikast.

Udstillingens protektor er grevinde Sussie af Ro-
senborg, der deltager i åbningen sammen med grev
Ingolf. Udstillingen er åben lørdag den 15. og søn-
dag den 16. november klokken 10.30-17. (FlA)

HUSUM. »De fire årstider« er den populære over-
skrift på plakaten, når Sønderjyllands Symfonior-
kester på fredag giver koncert i Husumhuus.

På programmet er Vivaldis populære kendteste
værk, og måske det mest populære klassiske musik
overhovedet, »De fire årstider« fra opus 8.

Aftenen åbnes med Carl Nielsens »Lille suite for
strygere« skrevet i 1888 - et stykke musik med en
enkelt og diverterende stil og originale melodier.

Derefter følger underholdningsmusik på højt
plan, Mozarts Symfoni nr. 33 i B-dur.

Solist i »De fire årstider« er Sønderjylland Symfo-
niorkesters bulgarske koncertmester Rumen Lu-
kanov. Aftenens dirigent er rumænske Nicolae
Moldoveanu. Koncerten begynder klokken 20. Ar-
rangør er Sydslesvigsk Forening. (FlA)


