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Landestheater gav søndag et indblik i, hvad der i den kommende sæson kan 
forventes på musikteaterscenen. Overbevisende nye ensemblemedlemmer.
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Flensborg. Hvis musikteatrets kom-
mende sæson bliver lige så medri-
vende og forførende, som den tradi-
tionelle optaktkoncert i Flensborg 
Teater søndag aften lagde op til, kan 
Landestheaters abonnenter og øvri-
ge venner glæde sig til en hel buket 
store oplevelser i 2018/19. Et velop-
lagt symfoniorkester, anført af en 
lige så veloplagt generalmusikdirek-
tør Peter Sommerer, og et ensemble 
af sangere i sprudlende humør gav 
smagsprøver på kommende opsæt-
ninger - og lidt til. Dertil kom opera-
koret, instrueret af Bernd Stepputis, 
og generalintendant Peter Grise-
bach, der som aftenens konferencier 

på charmerende vis introducerede 
både sangerne og musikken. Han 
takkede samtidig Theaterbürger-
stiftung for en gave på 10.000 euro 
til støtte for teatrets børne- og ung-
domsarbejde (se artiklen nedenfor).

Optaktkoncerten, der gentages 
den 2. september i Rendsborg og 
den 7. september i Itzehoe, er tradi-
tionelt også stedet, hvor publikum 
stifter bekendtskab med ensemblets 
nye medlemmer. I år var der derfor 
rettet ekstra fokus på den nye tenor 
buffo, Fabian Christen, sopranen 
Christina Maria Fercher og mezzoso-
pranen Eva Maria Summerer. De to 
sangerinder har vi allerede i sidste 
sæson haft fornøjelsen af at opleve 
i landsdelen som gæster, nu har de 
fået faste kontrakter, og for både 
Christen og Fercher er der tale om 
deres første faste tilknytninger til et 

ensemble.
Fabian Christen (født 1984 i Me-

iningen) tog publikum med storm 
med sin lyse tenor, blandt andet 
med styrmandens arie fra Wagners 
»Den flyvende hollænder«. Operaen 
har premiere den 27. oktober og har 
ud over den nye tenor blandt andre 
Markus Wessiack (Daland), Kai-Mo-
ritz von Blanckenburg (Hollænde-
ren) og Anna Schoeck på rollelisten. 
Hun præsenterede søndag aften 
Sentas gribende ballade. Forinden 
havde orkestret åbnet seancen med 
ouverturen til operaen, og med dens 
romantisk-dramatiske atmosfære 
blev der kridtet banen for aftenens 
første halvdel, som også bød på ud-
drag af blandt andre »Bortførelsen 
fra Seraillet« (Mozart), »Hamlet« (Am-
broise Thomas) og »Lakme« (Delibes). 
Fercher gav en sød version af »O mio 

babbino caro« fra »Gianni Scicchi« og 
Summerer præsenterede »Must The 
Winter Come So Soon« fra Samuel 
Barbers »Vanessa«, der har premi-
ere den 4. maj 2019. Højdepunktet 
før pausen stod dog Kai-Moritz von 
Blanckenburg for med baron Scarpi-
as arie fra »Tosca«.

Singin' In The Rain
Programmets anden halvdel var hel-
liget den lettere genre, det vil sige 
musical og operette. Landestheaters 
største satsning i den kommende 
sæson er »Singin' In The Rain« ef-
ter filmen af samme navn fra 1952. 
Det var en stolt Peter Grisebach, der 
kunne fortælle, at det slesvig-hol-
stenske delstatsteater nu hører med 
til den eksklusive kreds af teatre, 
der har fået lov at opføre musicalen. 
Til hovedrollerne har Grisebach igen 

hyret Jasmin Bilek og Uli Scherbel, 
der allerede i 2015 begejstrede det 
nordtyske publikum i Gershwins 
»Crazy For You«. Uddrag fra denne 
musical, der har premiere den 29. 
september, udgjorde optaktkoncer-
tens finale. Inden da blev publikum 
forkælet med sange fra blandt andet 
»Grevinde Mariza«, der spilles fra 
den 19. januar 2019.

Optaktkoncerten i Flensborg Tea-
ter var udsolgt flere dage i forvejen, 
og det anser Peter Grisebach for at 
være et godt tegn for sæsonen. Med 
den kvalitet, ensemblet præsentere-
de søndag aften, bør der være man-
ge udsolgte forestillinger i den kom-
mende tid.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Auftakt. Flensborg 
Teater, søndag aften.

Medrivende og  
forførende optakt

Chefdirigent Peter Sommerer og Landestheaters symfoniorkester indledte optaktkoncerten med den romantisk-dra-
matiske ouverture til »Den flyvende hollænder« af Richard Wagner. Foto: Martin Ziemer

RESÜMEE

Mitreißender Saisonauftakt
Das Auftaktkonzert des Musiktheaterensembles am Schleswig-Holstei-
nischen Landestheater bietet traditionell Ausschnitte aus den Produk-
tionen der kommenden Spielzeit (sowie einiges mehr) und präsentiert 
bei dieser Gelegenheit neue Ensemblemitglieder. So richtete sich die 
Aufmerksamkeit vor allem auf die schon als Gäste in der vergangenen 
Saison angeheuerten Christina Maria Fercher (Sopran) und Eva Maria 
Summerer (Mezzosopran) sowie den Tenorbuffo Fabian Christen, der 
mit seiner tollen hellen Stimme das Publikum im Sturm eroberte. Er 
wird den Steuermann im »Fliegenden Holländer« geben, der im Okto-
ber Premiere hat. Aus der leichten Muse sticht das Musical »Singin‘ In 
The Rain« heraus, für das Generalintendant Peter Grisebach erneut Jas-
min Bilek und Uli Scherbel verpflichten konnte. Das Auftaktkonzert 
lässt eine grandiose Musiktheatersaison erwarten.

Christina Maria Fercher og Fabian Christen er nye medlemmer af Landes-
theaters musikteaterensemble. De blev fotograferet i Flensborg Teaters foyer 
i forbindelse med lørdagens generalprøve til optaktkoncerten.  
Foto: Lars Geerdes 

Borgerstiftelse støtter også i den kommende sæson projekter, der ellers ville være svære at få realiseret.
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Flensborg. Schleswig-Holsteinisches 
Landestheater har en chef, genera-
lintendant Peter Grisebach, der vil 
noget med børne- og ungdomsarbej-
det.

- Da jeg tiltrådte min stilling i 
2010, var der en teaterpædagog. I 
dag er der tre, sagde han lørdag af-
ten ved et pressemøde i Flensborg 
Teaters foyer i anledning af, at den 
flensborgske »Theaterbürgerstift-
ung« overrakte årets check til teater-
chefen.

10.000 euro er det blevet til, og 
dermed er den samlede sum, stiftel-
sen gennem årene har støttet teatret 
med, vokset til 72.000 euro, kunne 
stiftelsens formand, Max Stark, for-
tælle.

- Og det på trods af de lave renter 
på kapitalmarkedet, tilføjede Peter 
Grisebach anerkendende. Da stiftel-
sen blev grundlagt sidst i 2005 var 
kapitalen på 25.000 euro. I dag er 
den vokset til over 300.000, forklare-
de Max Stark.

Pengene skal igen først og frem-
mest bruges til teatrets børne- og 
ungdomsarbejde. I år går en stor del 
til børneoperaen »Askepot« (af Ros-
sini) og familieballetten »Heidi« (af 

balletchef Katharina Torwesten).

Ikke til at stoppe huller med
- Det er vigtigt, at vi ikke bare bru-
ger pengene til at stoppe huller, 
som altid findes, understregede Gri-
sebach. I stedet for gør tilskuddet 
gavn, hvor teatrets eget budget el-
lers ikke slår til.

- Det er så at sige at tilføje fløde-
skummet, når vi kan dække nogle 
ekstraomkostninger til særlige ma-
terialer eller kostumer, forklarede 
han.

At støtte produktioner, der hen-
vender sig til et ungt publikum, er 
det ene, det andet er det teaterpæda-
gogiske arbejde. Teatret har indgået 

samarbejdsaftaler med efterhån-
den 19 skoler. Og flere kommer til 
i den nærmeste fremtid, Aftalerne 
går ud på, at hver elev på disse sko-
ler mindst en gang skal have set en 
forestilling i teatret, eller at teatret 
en gang om året kommer på besøg, 
for eksempel med et af de specielle 
»klasseværelse-stykker«. Efterspørgs-
len er så stor, at Landestheater kun-
ne installere et helt ensemble, der 
kun laver skoleteater. Det ville dog 
kræve et ekstra budget.

Samarbejdet mellem skolerne og 
teatret sørger dog allerede nu for, at 
mange unge bliver smittet af teater-
virusset, så de bliver de kommende 
teatergængere. Intendanten er ikke 

så lidt stolt af, at efterhånden hver 
tredje billet sælges til børn og unge.

Håber på den nye generation
Og han forbinder et politisk håb 
med succesen.

- Disse unge lærer teatret at ken-
de, så de ved, hvad de taler om, når 
de bliver voksne. I kommunalbesty-
relserne møder vi ofte en generation 
mennesker, der er opvokset uden 
kontakt til denne kultur, og derfor 
ikke aner, hvad de har at gøre med, 
når de skal træffe beslutninger om 
for eksempel lukninger eller ned-
skæringer på kulturbudgettet. Det 
vil være anderledes med den nye ge-
neration, siger Peter Grisebach.

Igen 10.000 euro til børne- og ungdomsarbejdet


