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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
BØLLE BOB - ALLE TIDERS HELT
lørdag-søndag kl. 14.
SHREK DEN LYKKELIGE
lørdag-søndag kl. 16.
THE KARATE KID
fredag og mandag-onsdag kl.
18.30. lørdag-søndag kl. 18 og
21.
TOY STORY 3 (dansk tale)
fredag og mandag-onsdag kl.
18.30. lørdag-søndag kl. 14 og
16.15.
VAMPIRES SUCK
fredag og mandag-onsdag kl.
20.30. lørdag-søndag kl. 18.30
og 21.

Kosmorama, Haderslev
SAMMYS STORE EVENTYR 3D
fredag kl. 16.15. lørdag-søn-
dag kl. 14.30 og 16.15.
HÆVNEN
fredag-onsdag kl. 16.30. tors-
dag kl. 18.30.
AVATAR SPECIAL EDITION 3D
fredag-onsdag kl. 18.
ØJNENES HEMMELIGHED
fredag-onsdag kl. 18.30.
SALT
fredag-onsdag kl. 21.
VAMPIRES SUCK
fredag-onsdag kl. 21.15. tors-
dag kl. 21.
TOY STORY 3D (dansk tale)
lørdag-søndag kl. 14.15.
WALL STREET 2: MONEY
NEVER SLEEPS
torsdag kl. 18 og 20.45.

Kinorama, Aabenraa
HOLD OM MIG
fredag-onsdag kl. 18.30.
RESIDENT EVIL - AFTERLIFE 3D
fredag-onsdag kl. 20.30.
SALT
fredag kl. 19.30. lørdag-søn-
dag kl. 18.45. mandag og ons-
dag-torsdag kl. 18.15.
STEP UP 3D
mandag og onsdag-torsdag kl.
18.
TOY STORY - 3D
fredag kl. 17. lørdag-søndag
kl. 16.
VAMPIRES SUCK
fredag kl. 21.30. lørdag-søn-
dag kl. 20.45. mandag-tirsdag
kl. 20.15. onsdag-torsdag kl.
20.15.

Kinorama, Sønderborg
HOLD OM MIG
fredag-onsdag kl. 18.30.
RESIDENT EVIL - AFTERLIFE 3D
fredag-onsdag kl. 20. torsdag
kl. 21.15.
SALT
fredag-onsdag kl. 20.30.
SAMMYS STORE EVENTYR
fredag-søndag kl. 16. man-
dag-onsdag kl. 18. torsdag kl.
17.
STEP UP 3D
fredag-søndag kl. 18.
TOY STORY - 3D
fredag-søndag kl. 16.30.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til og
med torsdag den 30. septem-
ber.

Anmeldelse. Vi griner, når
et menneske mister døm-
mekraften om sine egne
evner. Når et nul tror, han
er Ludvig den 14. »Souve-
nir« er baseret på en virke-
lig historie om en talentløs
dame, der troede, hun var
diva. I Husum blev det til
fremragende underhold-
ning.

HUSUM. Hvordan kan det gå til, at
mennesker, der ikke ejer en tone i li-
vet, mener, de har den ypperste musi-
kalske begavelse?

Der er mange store spørgsmål i livet:
Hvordan kan det være, at rummet er
uendeligt? Og hvordan kan det være,
at Peter Lundin, manden der parterede
sin kone og smed stumperne i en sæk,
bagefter kunne vælge og vrage mel-
lem kvinder, der gerne ville have ham
som mand?

Spørgsmålet melder sig igen og igen.
Når der er X-Factor eller Deutschland
Sucht den Superstar. Hvad var det nu,
han hed, ham der ikke så sig for, da
han kom kørende i en sportsvogn og
knaldede ind i en lastbil fyldt med syl-
tede agurker, så de lå spredt ud over
hele vejen?

Den unge mand, der slet ikke kunne
synge, men som blev feteret og tiljub-

let som Tysklands Michael Jackson....
Daniel Küblböck, sådan hed han.

USA havde allerede sådan en diva i
1930erne. Florence Foster Jenkins hed
hun, og hun sang pivfalsk, men fyldte
Ritz-Carlton i New York med publikum
og nåede gudhjælpemig vejen til sel-
veste Carnegie Hall. Selv mente Flo-
rence Foster Jenkins, at hun var Guds
gave til musikelskerne, og vovede no-
gen at sige hende imod, havde de ikke
forstand på musik. Nogle mennesker
behøver ikke engang at tage stoffer
for at få et alternativt syn på virkelig-
heden.

Da en taxa i 1943 kørte galt med
hende på passagersædet, kunne hun
have lagt sag an mod taxa-chaufføren
for uforsvarlig kørsel, men hun sendte
ham i stedet for en stor kasse med dy-
re cigarer som tak - hun havde nemlig
skreget så højt, at hun nu var i stand
til at ramme F’et over det høje C, men-
te hun.

Komisk overklasseløg
Florence Foster Jenkins døde i 1944,
men stod op af sin grav, da Vendsyssel
Teater tirsdag aften kom på besøg med
forestillingen »Souvenir« i Husumhus.
Her foldede operasangeren Lise-Lotte
Nielsen sig ud som overklasseløget, der
mod sin vilje blev en af operaens mest
komiske figurer. Ved flygelet som hen-
des faste akkompagnatør gennem
mange år, Cosmé McMoon hed han,
sad skuespilleren Henrik Kofoed fra
Ørkenens Sønner.

Lise-Lotte Nielsen er simpelthen et
fund til rollen som den falsk syngende
Florence, og Henrik Kofoed tilsvarende
morsom i sine replikker og reaktioner.
Nu kan hun jo i virkeligheden synge
ganske formidabelt. Lise-Lotte Nielsen
er sopran og kongelig operasolist i Kø-

benhavn.
Efter at have sunget »Nattens Dron-

ning« med skæve variationer i tempo,
forkerte tonehøjder og en total man-
gel på rytme, så slutter Lise-Lotte Niel-
sen forestillingen af med at synge
»Ave Maria« på den måde, som Floren-
ce Foster Jenkins tror, hun selv sang
den: Med en fantastisk koloratur.

Det er original scenekunst, der her

præsenteres i Peter Schrøders sikre
iscenesættelse. Lise-Lotte Nielsens
ustyrlige og lattervækkende diva skif-
ter rober i ét væk, er festligt opstadset,
indsmigrende og ukuelig optimist. Hun
er mennesket, der har en selvtillid og
en overlevelsesvilje, der gør hende
sympatisk og nogle gange også lidt
svær at modstå. Er det dét, vi godt kan
lide, når vi sætter de totalt talentløse
op på en piedestal og lader, som om de
er fantastiske?

Katastrofen
Katastrofen indtræder, da det under et
da capo i Carnegie Hall går op for
hende, at hun er til morskab og ikke til
beundring. Det er tårevædende, og det
er teater helt i top.

Men på det tidspunkt er hendes tro
og tidligere så desillusionerede pianist
selv hoppet med på legen »kejserens
nye klæder«. Han er blevet ved med at
ledsage hende i 12 år, selv om han
kunne høre, at damen var pokkers
umusikalsk. Men han vikles langsomt
ind i hendes sfære og lægger en be-
skyttende sympati uden om hende.

Samspillet mellem Henrik Kofoed og
Lise-Lotte Nielsen er formidabelt. Man
keder sig ikke et minut, men ler hjer-
teligt og forstående. Det er ikke musi-
kalsk, men morsomt - og tankevæk-
kende.

Vendsysssel Teater: Souvenir - af
Stephen Temperley. Instruktion: Pe-
ter Schrøder. Opført i Husumhus
tirsdag aften. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Morsom og meget umusikalsk

Her hopper kæden for alvor af for den
komiske figur Florence Foster Jenkins.
Damen tror, hun kan synge »Ave Ma-
ria«, men det lyder frygteligt, og hun
bliver til grin.

En operasangerinde, som spiller skuespil, og en skuespiller, som spiller klaver. Lise-Lotte Nielsen og Henrik Kofoed tog Husumhus med storm.

Koncert på Augustenborg Slot
AUGUSTENBORG. Onsdag den 6. oktober
klokken 16.30 præsenterer Augustenborg
Slots Cafékoncerter det tyske ensemble Ae-
olos. Ensemblet har specialiseret sig i renais-
sancemusik og vil ved koncerten spille musik
fra omkring år 1500.

Koncertens udgangspunkt er en bryllups-
gave i form af et nodemanuskript, der af her-
tugen af Ferrara blev givet til Isabella d’Este
af Ferrara og Francesco Gonzaga af Mantua.
Dette manuskript indeholdt en lang række
sange og en mængde instrumentalmusik, der
er skrevet af tidens bedste komponister og
var bestemt for det hertugelige blæseren-

semble. Kombinationen af flamske chansons
og italiensk frottole fører publikum ind i det
musikalske Europa på Isabellas og Francescos
tid.

Aeolos, der har taget navn efter vindens
gud i den græske mytologi, består af Regine
Häußler, altpommer og blokfløjte; Jens Bauer,
basun, blokfløjte og Ingo Voelkner, skalmeje.
Ved koncerten i Augustenborg er ensemblet
til lejligheden udvidet med Mi Ho Kim, sang. 

Der er gratis adgang til koncerten. Yderli-
gere oplysninger om Augustenborg Slots Ca-
fékoncerter fås på hjemmesiden www.cafe-
koncerter.dk. (FlA)

Koncert under kulturfestival
HADERSLEV. Efterårets Kulturfestival i
Haderslev har temaet »Mørke«.

I forbindelse med åbningen fredag den 1.
oktober en koncert i Hertug Hans Kirke med
violinisten Sofie Thorsbro og organist Philip
Aggesen. Koncerten begynder klokken 22
umiddelbart efter den officielle åbning i
Teatret Møllen.

Sofie Thorsbroe er andet års studerende
ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus
og er violinist i Danmarks Radios Ungdoms -
Ensemble. Philip Aggesen er orgelstuderende
sammesteds og modtager undervisning af
Jacob Lorentzen, der er organist ved Hol-
mens Kirke i København.                       (FlA) Philip Aggesen og Sofie Thorsbroe.
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