
Anmeldelse. Skue-
spilleren Vigga Bro
og musikeren Erik
Moseholm var gæster
i Flensborghus med
en kort musikfabel
om det at blive ældre
- og hvordan man
bliver det.

FLENSBORG. Historien er
kort og banal, lidt moralsk,
men blændende godt for-
talt.

Forretningsmanden Lars
O. vil forære alt sit gods og
guld til sine to døtre. Den
yngste takker nej og kører
fornærmet væk. Den æld-

ste overtager firmaet, slan-
ker det, fyrer folk og sætter
faderen stolen for døren.

Lars O. ejer intet mere og
er derfor ikke noget mere.
Lars O. er tæt på at blive
en gammel og bitter mand,
og det er da også alder-
dommen - eller det at æl-
des - det handler om her.

»Det er ikke godt at blive
gammel, før man har fået
forstand«, siger kæresten
Joker til Lars O. - som nar-
ren i Kong Lear.

Fredag aften gæstede
ægteparret Vigga Bro, sku-
espiller, og Erik Moseholm,
kendt jazzmusiker og orke-
sterleder, Flensborghus
med musikfablen »Livet
går sin gang... og snart skal

man jo dø«. Med tekst af
hende og musik af ham. 

222 år
Styrken ved denne blan-
ding af fortælling, monolog
og dialog er, at formen
overlader så uendelig me-
get til fantasien.

De indre billeder vælter
frem, mens Moseholm spil-

ler egne kompositioner på
sin 222 år gamle Perugino-
bas, og Vigga Bro demon-
strerer, at har meget, meget
mere stemme end den sød-
mefyldte, hun i de brede
kredse er blevet kendt for
på film.

Bassen giver fortællingen
dybde og dynamik. Som
Erik Moseholm selv siger et

sted: - Jeg spiller på den,
når ordene ikke slår til.

Ordene er der såmænd
heller ikke så meget ved.
Det er måde, de bliver sagt
på, der trækker publikum
med ind i forløbet. Kort og
godt - og det behøvede hel-
ler ikke være længere.

Bagefter var der kaffe i
Flensborghus.

»Livet går sin gang... og
snart skal man jo dø« -
musikfabel af skuespil-
leren Vigga Bro og bas-
sisten Erik Moseholm i
Flensborghus, fredag af-
ten. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen
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- Blev du bange for alder-
dommen? Du skal ikke

flygte fra fremtiden, lyder
det fra en gammel dames
knirkende stemme. Ægte-
parret Vigga Bro og Erik
Moseholm kombinerer to

kunstformer med succes. 
(Foto: FlA)

De indre
billeder

Levende og gribende Stabat Mater 
Anmeldelse. Musik skal leve.
Noder bliver til toner, og i de
rette omgivelser bliver to-
nerne til et samlet udtryk.
Denne kæde lykkedes til ful-
de for Matthias Janz og mere
end 200 medvirkende.

FLENSBORG. Antonin Dvorák kom-
ponerede det gribende værk »Stabat
Mater« i slutningen af 1870erne i sor-
gen over at have mistet ikke mindre
end tre af sine små børn i løbet af to
år.

Teksten »Stabat Mater«, moderen
stod…, om Maria ved korset, er fra
1200-tallet og er skrevet af fransiska-
nermunken Jacopone de Todi. Det er
en såkaldt sekvens, en del af den ka-
tolske messe, og teksten har inspire-
ret mange komponister fra Palestrina
til Verdi.

Straks ved dirigentens fremkomst
fornemmede man en fortrolig og tryg
stemning mellem dirigent, orkester
og kor. Og det viste sig straks i de
første takter at man roligt kunne for-
blive helt tryg. Sønderjyllands Sym-
foniorkester spillede med stor præci-
sion og sikkerhed, og det over 150
mand store kor sang velartikuleret og

præcist. Koret nød godt af koncertsa-
lens gode akustik, især hos de højt
placerede sopraner og tenorer træng-
te hver en stavelse flot igennem.

Matthias Janz’ enorme erfaring
med oratorie-direktion fornemmedes
klart. Det er en ren fornøjelse at følge
hans direktion, der med overbevisen-
de overblik og ro samler detaljerne til
helheden. Han dirigerede generelt i et
friskt tempo, som gav en vis lethed til
det til tider tunge og mørke musikal-
ske stof. Til gengæld fik han kun
sjældent de mange medvirkende ned i
et reelt pianissimo.

Smuk og sikker præstation
Hos de fire sangsolister må man uden
tøven først fremhæve de to kvindeli-
ge. Den danske sopran Ann Petersen,
som sidst gæstede Flensborg med
Den Jyske Opera som Tatjana i Tjaj-
kovskijs opera Eugen Onegin, levere-
de en smuk og sikker præstation.
Hun viste, især i ottende sats sammen
med tenoren, både kraft og farve i
højden samt flot artikuleret melodi-
føring.

Den ungarsk fødte alt Judit Ne-
meth lod sin varme og fyldige stemme
komme til fuld udfoldelse i den
smukke niende sats. De lange fraser
blev flot båret, samtidig med en me-
get tydelig markering af melodiens

rytme.
Bassen Michail Schelomianski be-

finder sig klart bedst i det dybe leje
hvor stemmen har både krop og fylde.
Især indsatserne i kvartetten i andens
sats havde en dejlig tyngde. Desværre
ligger det gennemgående tema i bas-
sens fjerde sats en smule højt, og her
manglede Schelomianski fylde i en
ellers velartikuleret og smuk stemme. 

Tenoren Christian Elsner havde
desværre lidt problemer med rumme-
lighed i højden i første sats. Han
manglede klarhed i artikulationen og
trængte derfor ikke igennem. I den
smukke sjette sats fik han dog bundet
de følsomme melodilinier pænt sam-
men.

Den store opstilling af kor og orke-
ster var et imponerende syn, og med
ekstra lys på forscenen gav det også
solisterne en tydelig belysning.

En helt igennem storslået og hels-
tøbt oplevelse hvor musikken blev le-
vende til mindste detalje.

Koncert med Flensburger Bach-
Chor, Symphonischer Chor Ham-
burg og Sønderjyllands Symfoni-
orkester i Det tyske Hus i Flens-
borg, lørdag.

Rigmor Eybye

Ny musikanmelder
JARUPLUND. Højskolelærer Rigmor Eybye er ny
musikanmelder på Flensborg Avis. Hun vil primært
anmelde opera og klassisk musik på kultursiderne.

Rigmor Eybye er musiklærer på Jaruplund Højsko-
le og er cand.mag. i musik fra Aarhus Universitet
med italiensk som bifag. Gennem musikstudiet blev
hun nemlig særlig bidt af italiensk opera. Rigmor
Eybye bor på Jaruplundgaard med sin familie.

Ud over Rigmor Eybye er tidligere seminarielærer
Erling Dissing fra Aabenraa tilknyttet kulturredak-
tionen som musikanmelder. Desuden skriver tidligere
chefredaktør Carl Hagens om Slesvig-Holstens sym-
foniorkesters koncerter og premiererne på Landes-
theater på avisens tyske sider. (FlA)

Jødisk liv i
Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Kultur- und Ge-
denkstätte i Frederiksstads gamle
synagoge åbner den 9. november en
permanent udstilling om jødisk liv i
byen gennem tiderne. Det sker i an-
ledning af 65-året for krystalnatten,
starten på jødeforfølgelserne.

Klokken 18 arrangerer museums-
leder Christiane Thomsen en rund-
gang i Frederiksstad til stationer,
hvor jøder har sat deres præg på by-
en. Klokken 14 åbnes udstillingen
officielt, og klokken 16.30 er der en
offentlig diskussion om det at være
jøde i nutidens Tyskland. (FlA) 

Rigmor Eybye. (Foto: Lars Salomonsen)

Becker-Christensen bidrager til ny bog
FLENSBORG. Generalkonsul Hen-
rik Becker-Christensen har bidraget
til en ny bog om det danske demo-
krati i besættelsesårene 1940-45.
»Partier under Pres« hedder bogen,
der udkommer på forlaget Gylden-
dal den 10. november.

Henrik Becker-Christensen, der er
historiker, skriver om det tyske
mindretals politiske virke under be-
sættelsen, herunder om nazistparti-
ets Nordslesvig-afdeling og Sles-
vigsk Parti.

Bogen omhandler som helhed de
enkelte partiers centrale dilemmaer
med samarbejdspolitikken og stiller
spørgsmålene: Hvor mange indrøm-

melser på det politiske og økonomi-
ske område ville samarbejdspartier-
ne give for at beholde regerings-
magten på demokratiske hænder?
Og hvordan forholdt det danske
nazistparti og den yderste højrefløj
sig til deres store chance?

Bogen indeholder 376 sider og ko-
ster 298 kroner.

(FlA)

Henrik Becker-Chris-
tensen. (Arkivfoto)

Rettelse
SLESVIG. I artiklen
»De der holdt fast« på
kultursiderne i Flens-
borg Avis lørdag den 1.
november hed det, at
Ernst Meyer havde
skrevet kapitlet »Gam-
meldansk« i bogen »Da
Sydslesvig gik af lave«.
Det er ikke korrekt.
Kapitlet er skrevet af
Gerhard Ernst.

Vi beklager fejlen.
(FlA)


