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Roskilde Festival. Fi-
re dage med hane-
kam og fadøl kan
skabe de kreative an-
satte, som firmaer ef-
terlyser.

ROSKILDE. På Roskilde
Festival er man kreativ,
sjov og dyrker fællesskabs-
følelsen - og det giver bo-
nus på arbejdspladsen. Er
man en af dem, der drøm-
mer om at feste igennem
på Roskilde Festival, og
som endnu ikke har fået fri
fra arbejde, er der her et
seriøst argument til chefen.
Et argument støttet af
forskning.

- Roskilde Festival er en
stor voksen-legeplads, hvor
man kan være andet end
det, man er til hverdag. Li-
ge nu efterlyser virksom-
hederne kreative medar-
bejdere. Og hvis man skal
være kreativ, skal man le-
ge. Ellers går det i stå, si-
ger Ann Charlotte Thor-
sted, forsker i innovation
og voksenleg, til avisen.

Hun mener, at det i man-
ge tilfælde vil give god me-
ning, hvis chefen siger ja
til at lade sine ansatte dra-
ge af sted til fire dages fe-
stival som inspiration til
arbejdet.

- Der sker nogle erken-
delser, når man bliver ramt
i hjertet af musik under en
koncert. Det er en god fø-
lelse, som man gerne vil
bringe videre til andre på
jobbet. Der er stadig de
gammeldags industrivirk-
somheder, som ser anderle-
des på den slags, men de
falder bag om dansen i
fremtiden. Der ligger et
krav i tiden om, at arbejdet
skal være sjovt, siger hun.

Og tanken om, at it-inge-
niøren, der tumler rundt i
militærstøvler og hanekam
med en fadøl i hånden,
vender hjem som en bedre
medarbejder, er ikke helt
tosset, mener Dansk Indu-
stri (DI).

- Leg gør noget godt for
kreativiteten. Og kreative
medarbejdere er efter-
spurgte i virksomhederne,
der er under pres i en glo-
bal verden, hvor de ikke
kan sælge varer på at være
billige, men på viden og
opfindsomhed, siger Char-
lotte Rønhof, forsknings-
politisk chef i DI.

Hun mener dog ikke, det
vil gavne cv’et alle steder
at være festivalgænger.

- Måske hvis man søger
ind hos et eventbureau el-
ler i musikbranchen, men
ellers er det tvivlsomt, om
de kompetencer, man får
ved musik, fællesskab og
at drikke øl, skaber værdi
for virksomhederne, siger
hun. (FlA)

Chefen
bør sige
ja til
festival

Foto fra optagelserne til »Der Stechlin« i 1975. Billedet er et af de få udstillingsbilleder, der ikke er taget af Kai
Labrenz. Rettighederne tilhører Norddeutscher Rundfunk.

Dominique Horwitz og Hanna
Schygulla i »Die blaue Grenze«.

Udstilling. Fotogra-
fen Kai Labrenz er
hver gang mødt op
til foto-shootings,
når »Der Landarzt«
har skullet optages
ved Slien. Med en ny
udstilling i Stadtmu-
seum i Slesvig viser
han byens filmhi-
storie.

SLESVIG. Området langs
Slien har i mange år været
Slesvig-Holstens Holly-
wood. Man behøver bare at
tænke på ZDFs »Der Lan-
darzt«, der foregår i den
fiktive by Dekelsen, men
som i virkeligheden opta-
ges i Kappel og omegn.

Også Slesvig er filmku-
lisser i flere film, blandt
andet »Der Stechlin«, kri-
mien »Unter anderen Um-
ständen« og Till Franzens
»Die Blaue Grenze«.

En af dem, der har fore-
viget de mange skuespille-
re, der i tidens løb har væ-
ret på besøg i området, er
Kai Labrenz. Han er byg-
geteknisk tegner og har en
lille nebengesjæft som
freelance-journalist på
ugeavisen MoinMoin i
Slesvig. Det har givet ham
adgang til pressemøder,
når filmholdene er kommet
til byen - og her har Kai
Labrenz ikke blot været
bevæbnet med blok og
kuglepen, men også med
kamera.

30 af 20.000
Stadtmuseum i Slesvig åb-
nede i går en særudstilling
med et lille udvalg af Kai
Labrenz ‘ fotos af notabili-
teter i de lokale omgivelser
- og der er virkelig tale om
et »lille udvalg«: 30 af hen
ved 20.000 billeder.

Her kan man blandt an-
det se fotos fra optagelser-
ne til filmatiseringen af
Walter Kempowskis roman
»Ein Kapitel für sich«. Her
er fotos med Walther Plat-
he, Heinz Reincke og alle
de andre fra »Der Lan-
darzt«. Og her er Hanna

Schygulla og Dominique
Horwitz i »Die blaue Gren-
ze«. Alt sammen med mas-
ser af lokalkolorit. Loca-
tions har været fiskerihav-
nen i Haddeby, Slesvigs
gamle havn, Holm og den
gamle bydel i Slesvig. I alle
fotos har Kai Labrenz lagt
stor vægt på den lokale
genkendelseseffekt.

Så lidt brugt
Det er film, der alle skal
forestille at foregå andre
steder, men som foregår i
Slesvig - i det mindste,
hvad udendørsscenerne
angår.

- Jeg tror Sliens og Sles-
vigs betydning som filmlo-
cations hænger sammen
med, at områderne er så
lidt brugte. De er stadig
forholdsvis ukendte pletter
på filmens landkort, siger
Kai Labrenz.

Han har igennem de se-
neste 15 år fået gode for-
bindelser til mange af sku-
espillerne, men siger også,
at det er blevet sværere at
tage billeder fra filmopta-
gelserne.

- Tidligere fik pressen en
hel dag, hvor man kunne
følge arbejdet og skuespil-
lerne. I dag har vi som re-

gel kun middagspausen, og
det kan naturligvis aflæses
i kvaliteten af billederne.
Man har ikke muligheden
for at få helt de samme
skud i kassen, siger han.

Mini-Danmark
En række af billederne er
også interessante fra et
dansk synspunkt. Land-
arzt-afsnittet »Wiederse-
hen in Dänemark« opgav
ZDF at optage i Danmark,
primært fordi det ville ko-
ste for meget og medføre
en del ekstra besvær. I ste-
det for blev fiskerkvarteret
Holm i Slesvig omdannet

til et mini-Danmark med
Dannebrog, danske vejskil-
te som »Grydhøjvej« og
med en kopi af en rød
dansk postkasse. Og på
Kai Labrenz’ billeder er
der da heller ikke noget,
der afslører, at optagelser-
ne har fundet sted i Tysk-
land.

Det var filmatiseringen
af Theodor Fontanes ro-
man »Der Stechlin«, der
for alvor satte gang i serien
af filmoptagelserne i Sles-
vig. De fandt sted allerede
midt i 1970erne. Kai La-
brenz’ lidenskab for film-
billederne blev for alvor
vakt i 1992, da han blev in-
viteret med til et presse-
møde forud for nye Land-
arzt-optagelser i Lindau-
hof (Lindågård).
Udstillingen vises i Stadt-
museums hovedbygning og
kan ses til og med den 14.
september.

Hans Christian Davidsen

Scener fra Slesvigs filmhistorie

Matthias Brandt og Natalie Wör-
ner i ZDF-krimien »Unter ande-
ren Umständen«.

Fiskerkvarteret Holm i Slesvig blev omdannet til en lille dansk by. Fra venstre er det
Frederike Euler, Nynne Bugat og Karina Thayenthal.

Fra optagelserne til »Der
Landarzt« med blandt an-
dre Walther Plathe (til ven-
stre). (Fotos: Kai Labrenz)

Tidligere fik
pressen en hel
dag, hvor man
kunne følge
arbejdet og
skuespillerne. I
dag har vi som
regel kun mid-
dagspausen
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