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Anmeldelse. Det lykkes en
dreng at indfange døden i
den forestilling, som Teatret
Skægspire i denne uge spil-
ler i Slesvig, Egernførde og
Husum. Men er det sagen?

SLESVIG. Børneteatrene har også
skøjtet uden om tabuerne. Krig, død
og ødelæggelser - skal man virkelig
servere sådan noget for børn, når der
nu er nok af den slags på tv og inter-
nettet?

Ja, børn kan tåle meget, blot det
bliver serveret på den rigtige måde.
Med en dosis humor, lidt poesi og
små overraskelser.

Teatret Skægspire er i denne uge
kommet fra Odense på gæstespil i
Sydslesvig. Her opføres en varm fore-
stilling, »... Om Jonas«, der ligeså
godt kunne have haft titlen »Om dø-
den«. Jonas (Thomas Jensen) er teen-
ager. Hans morfar (Ole Olsen) gam-
mel og slidt. Han venter blot på at
sove stille ind. Men Jonas kan ikke
forlige sig med tanken om at skulle
sige farvel til sin morfar for evigt og
går på jagt efter den personificerde
død for at tale ham til fornuft.

Det nyskrevne danske stykke dra-
matik bygger på en gammel skotsk
folkefortælling, »Death in a nut«.
Det lykkes Jonas at indfange døden i
en nøddeskal, og pludselig lever han
i en verden, hvor der ikke findes no-
gen død lægere.

Morale skåret ud i pap
Men moralen bliver skåret ud i pap:
Der kommer intet godt ud af at sny-
de døden. Kromutter (Lisbeth Mül-
ler) kan ikke komme af med sit grav-
øl, da tagdækkeren falder ned fra
briksen, knækker nakken og vil
egentlig helst dø, fordi det gør så
ondt. Den slagtede ko løber også lys-
levende rundt i gaderne, og fiskene
kan heller ikke dø, selv om de får en
ordentlig én på sinkadusen af fiske-
ren.

Temaet er stort, men forestillingen
enkel, og i godt 45 minutter er der ro
og indlevelse på tilskuerbænkene.
Publikum er fra de yngste klassetrin

og kommer til at se døden lige i øjne-
ne: En kappeklædt skygge med den
temmelig uhyggelig dobbeltstemme,
der dog ikke skræmmer det unge
publikum, men blot tryllebinder det.
Imens akkompagnerer Lisbeth Mül-
ler på keybolard bag bardesken i
kroen.

Fuglen mangler
Der er mange humoristiske effekter,
og et skyggespil bag et lystableau og
med til at forstørre rumvirkningen.
Med den naturtro scenografi og af-
vekslende kostumering virker det
blot lidt underligt, at Jonas og hans
morfar løber rundt med luft i hån-
den, da de finder en syg fugl der er

faldet ud af en fuglerede. Morfar er
nødt til at aflive fuglen med en økse -
og det havde været på sin plads at
stille med en model eller en udstop-
pet fugl. Ellers er der intet at indven-
de mod denne forestiling, der har et
let og flydende sprog og en handling,
der bare løber af sted.

Teatret Skægspire: ... Om Jonas.
Instruktion og manuskript: Søren
Skjold.Vises i denne uge på Hiort
Lorenzen-Skolen i Slesvig, Jes
Kruse-Skolen i Egernførde samt i
Husumhus. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen

En verden uden
døden dur ikke

FLENSBORG. Den
unge amerikanske
strygekvartet Daeda-
lus spiller på søndag i
Flensborg Teater, hvor
Flensburger Theater-
freunde inviterer til
koncertsæsonens
tredje mesterkoncert.

På programmet er
værker af Haydn,
Stravinskij, Sibelius
og Horne, en skotsk
komponist, der får fire
år siden skrev en stry-
gerkvartet, »Flight
From the Labyrinth«,
specielt til Deadalus.

Daedalus Quartet
har vundet en stribe
internationale kon-
kurrencer og er nomi-
neret som Rising Star af European Concert Hall Or-
ganization.

Koncerten begynder klokken 11.15. Billetter kan
købes i forsalg i Flensborg Teater (telefon 0461-233
88). (FlA)

Rundvisning på Museumsberg
FLENSBORG. Museumsdirektør Ulrich Schulte-
Wülwer står torsdag aften for en rundvisning på
særudstillingen i Museumsberg i Flensborg. Det er
udstillingen med Max Liebermann og andre nordty-
ske kunstnere, der var medlem af gruppen Berliner
Secession. Rundvisningen begynder klokken 19.

(FlA)

En aften om Karl Valentin
LYKSBORG. Kulturkredsen i Lyksborg indbyder på
torsdag til en aften om Karl Valentin (1882-1948).
Dagmar Kuhlmann fortæller om hans liv som ko-
miker og forfatter, og det foregår i Probst-Torp-
Haus på Waldstraße klokken 20. Billetprisen er to
euro for kulturkredsens medlemmer og tre euro for
alle øvrige. (FlA)

Christina Stürmer til Flensborg
FLENSBORG. Den østrigske power-kvinde Christi-
na Stürmer er den 30. maj på plakaten i Det tyske
Hus i Flensborg. Koncerten byder på numre fra hen-
des kommende album. Det er på trapperne lige nu.
»Ich Lebe«, »Fieber« og »Nie genug« går man heller
ikke forgæves efter, lover Marc Loewe, koncertar-
rangør fra Förde Show Concept. (FlA)

Filmfestival i Kiel
KIEL. Skuespillere, filminstruktører og producen-
ter fra Slesvig-Holsten mødes på torsdag til filmfe-
stivalen »Augenweide« i Kiel. Det er 13. gang, at
filmfestivalen finder sted. 20 produktioner er på
programmet i biografen i Haßstraße. Det mest kend-
te filmværk på lærredet bliver Lars Jessens »Dorf-
punks«, der er baseret på en roman af Rocko Scha-
moni. Prisfesten finder sted lørdag aften. (FlA)

Feminist i Flensborg
FLENSBORG. Den østrigske forfatter Sibylle Ha-
mann er feminist med stort F. Hun er forfatter til bo-
gen »Weißbuch Frauen - Schwarzbuch Männer«,
hvori hun plæderer for, at mændene nu skal bevæge
sig noget mere.

I bogen hedder det blandt andet, at kvinder leve-
rer en tredjedel af verdens samlede arbejde, mens de
kun høster en tredjedel af indkomsterne.

I morgen gæster Sibylle Hamann Carl-von-
Ossietzky-boghandlen på Holm i Flensborg. Forfat-
teraftenen begynder klokken 20, og der er lejlighed
til at komme i dialog med Sibylle Hamann. (FlA)

Mesterkoncert i Flensborg

Daedalus Quartett.
(Foto: FlA)

Lisbeth Müller som kromutter og Thomas Jensen som teenagedrengen Jonas, der ikke kan tage afsked med sin døende
morfar. Teatret Skægspire er på besøg syd for grænsen. (Fotos: Pvol Klavsen)

Den syge fug-
leunge må dø.
Moren har skub-
bet den ud af re-
den, og der er in-
tet at gøre. Ole
Olsen svinger øk-
sen som morfa-
ren, der snart
selv skal dø.

Christina Stürmer og band. (Foto: FlA)


