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Hamburg. Die Hamburger Elb
philharmonie hält nach den Vor
würfen mehrerer Frauen gegen 
Opernstar Plácido Domingo (78) 
an einem Konzert mit dem Sän
ger zunächst fest. »Vorbehaltlich 
weiterer Entwicklungen« werde 
Domingo am 27. November auf
treten, teilte die Elbphilharmonie 
mit. Domingo hatte die Vorwürfe 
zurückgewiesen. 

»Als öffentliche Institution kön
nen wir sexuelle Übergriffe weder 
tolerieren noch verharmlosen, 
sind aber in unserem Handeln 
auch an rechtsstaatliche Prinzi
pien gebunden«, sagte Elbphil
harmonieIntendant Christoph 
LiebenSeutter am Donnerstag auf 
dpaAnfrage. Für den Auftritt be
stünden gültige Verträge mit dem 
Veranstalter des Konzerts. 

In den USA hatten die Oper in 
San Francisco und das Philadel
phia Orchestra geplante Konzerte 
mit Domingo abgesagt. Die Salz
burger Festspiele wollen ihn wie 
geplant im August singen lassen. 
dpa
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Konzert mit 
Domingo soll 
stattfinden

København. Forfatteren Jess Ørns
bo er afgået ved døden efter læn
gere tids sygdom  86 år. Det oply
ser forlaget Gyldendal.

Han var Danmarks mest spille
de dramatiker i 90erne og revsede 
stadig danskerne med sit aggres
sive ordlokomotiv trods sin frem
skredne alder.

Den vrede digter, forsmået mo
dernist og gammel gnaven mand. 
Den danske forfatter og digter er 
blevet kaldt mangt og meget gen
nem sin litterære karriere.

Han har været kendt for sin 
groteske og samfundsrevsende ab
surdisme, som er uden modstyk
ke i moderne dansk litteratur.

At blive beskrevet som den vre
de mand generede ikke Ørnsbo, 
fortalte han JyllandsPosten i 2017.

 Jess Ørnsbo debuterede som 
28årig i 1960 med »Digte« og satte 
sig straks fast på den danske kul
turnethinde med et sjældent set 
sarkastisk sortsyn. Dér sad han 
lige siden. Kort før nytår sidste 
år udgav han digtsamlingen »33 
digte« og skrev sig dermed ind i 
historien som Danmarks måske 
ældste digter.

Han efterlader sig sin kone, for
fatteren Dorrit Willumsen, og de
res fælles søn, Tore Ørnsbo. ritzau

DØDSFALD 

»Den vrede« 
Jess Ørnsbo 
er død 

Jess Ørnsbo er død i en alder af 
86 år. Foto: Jette Ladegaard, Rit-
zau Scanpix-arkiv

Teaterchef Peter Grisebach (t.v.) med de nye ansatte ved Schleswig-Holsteinisches Landestheater på scenen i Flens-
borg Teater. Foto: Sven Geißler

RESÜMEE

Gleich vier neue festangestellte 
Tänzer/innen für die Schwanen
seeInszenierung, einen neuen 
»schwarzen Bass« für das Mu
siktheater, einen Cellisten für 
das Sinfonieorchester sowie ei
ne Reihe neuer Kräfte, die hin
ter der Bühne wirken werden, 
präsentierte der Generalinten
dant des SchleswigHolsteini
schen Landestheaters, Peter 
Grisebach, am Donnerstag in 
Flensburg sowie neue Schau
spielkolleg/innen in Rendsburg, 
»an ihrem ersten gemeinsamen 
Arbeitstag nach den Theater
ferien«. Zehn Jahre nach seiner 
ersten Begrüßungsrede zu Be
ginn einer Saison erfolgte sei
ne letzte derartige Rede wieder 
mit großem Herzklopfen, wie 
er bekannte. Mit »Rigoletto« 
steht denn auch seine letzte Re
giearbeit für das Landestheater 
auf dem Spielplan. 

Landestheater præsenterede torsdag de nye ensemblemedlemmer, der skal være med til at præge Peter 
Grisebachs afskedssæson.
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Flensborg. SchleswigHolsteinisches 
Landestheater tog torsdag formid
dag hul på sæsonen 2019/20 ved et 
velkomstarrangement i Flensborg 
Teater, hvor medlemmer af musik
teaterensemblet, balletkompagniet 
og symfoniorkestret samt en del af 
de øvrige ansatte, der plejer at virke 
i baggrunden, var samlet til deres 
»første fælles arbejdsdag efter tea
terferien«, som Peter Grisebach ud
trykte det.

Efter at de mange fremmødte fuld 
af gensynsglæde havde hilst på hin
anden i foyeren og ønsket hinanden 
»en god ny sæson«, lagde teaterche
fen ud med en sørgelig meddelel
se. For få dage siden er en afholdt 
medarbejder i teaterforvaltningen, 
62årige Klaudia Heppner, død, og 
det trykkede stemningen en smule i 
teatersalen.

For ti år siden stod Peter Grise
bach for første gang på scenen for at 

hilse ensemblet velkommen til en 
ny sæson. Dengang skete det med 
hjertebanken, »for man får ingen 
chance nr. to for at skabe et godt før
ste indtryk«, indrømmede han. Nu, 
da han står foran sin sidste sæson i 
SlesvigHolsten, er hjertebankenen 
om muligt endnu større, for »den 
fejl, man laver nu, får man ingen 
mulighed for at slette«, sagde han. 
Det gælder også for opsætningen af 
Verdiope raen »Rigoletto«, der bliver 
hans sidste forestilling som instruk
tør.

 Den bliver afgørende for, hvilket 
billede man har af mig, når jeg rej
ser, sagde Grisebach.

På dette punkt vil avisens udsend
te dog gerne have lov at indskyde: 
Det skal du ikke være bange for, 
kære Grisebach. Man vil altid huske 
dig som den, der i en tid, som var 
præget af kriser og udfordringer, har 
knoklet for at redde Landestheater  
og er lykkedes med det.

Håber på enestående tilfælde
Inden Grisebach begyndte at præ
sentere de nye medarbejdere, kom 

han ind på de irritationer, den plan
lagte ansættelse af Rolf Petersen 
som ny skuespilchef udløste før 
sommerferien. I et åbent brev stil
lede ensemblet sig imod Flensborgs 
nedertyske  teaters mangeårige chef, 
der derfor valgte at trække sig.

 Jeg har stor respekt for ensem
blets åbenhed i denne sag, men jeg 
håber også, at det forbliver et ene
stående tilfælde, sagde Grisebach.

Hele fire nye dansere
I forbindelse med årets store ballet
produktion, Svanesøen, er der fast
ansat hele fire nye dansere (og nogle 
flere på begrænsede kontrakter): Mi
rea Mauriello fra Italien, Riho Otsu 
fra Japan og de to brasilianere Eval
do Melo og Vinicius Meeres da Silva. 

Sidstnævnte har allerede danset 
i Landestheaters ballettrup i årene 
201113. Desuden er ensemblemed
lemmet Evgeny Gorbachev fremover 
ansat som regissør (Inspizient) og as
sistent for musik og danseteatret.

Operaensemblet har kun en en
kelt tilgang: Roger Krebs, der synger 
bas og stammer fra Schweiz, har al

lerede en lang karriere bag sig, hvor 
han blandt andet har sunget i Dan
mark. Han har fået en toårig kon
trakt, og hans første rolle er Spara
fucile i »Rigoletto«, der har premiere 
den 28. september.

Inden for musikteatret er også ge
neralmusikdirektør Kimbo Ishii og 
regissør Ralf Paul Knäpper nye på 
Landestheaters lønningsliste. Sidst
nævnte har før været ved Landes
theater og er nu vendt tilbage fra en 
tilsvarende stilling i Magdeburg. Cel
logruppen i orkestret har fået en ny 
leder, Wolf Hassinger.

Endelig præsenterede teaterche
fen Rebecca Gärtner som ny instruk
tørassistent og Laura Stein som ny 
sminkør.

Korsanger Gerald Geiling og or kes
ter musikerne Amina Schlingmann 
og Stefan Heinz (begge klarinet) blev 
hædret for deres 25års jubilæer.

I Rendsborg blev præsenteret Lan
destheates nye skuespillere efterføl
gende præsenteret: Beatrice Boca, 
Lucie Gieseler, Anas Ibrahim, San
draChristina Mentzer, Jasper Mess, 
Frerike Nagels og Sophie Schedukat.

Nye ansigter på og bag scenen

Tre af Landestheaters fire nye balletdansere: Riho Otsu (t.v.), Mirea Mauriello 
og Evaldo Melo, der alle skal medvirke i den nye opsætning af »Svanesøen«. 
Foto: Sven Geißler

Landestheaters nye skuespillere: (fra venstre) Sophie Schedukat, Sandra-
Christina Mentzer, Anas Ibrahim, Frerike Nagels, Jasper Mess, Lucie Gieseler, 
Beatrice Boca. Til højre ses generalintendant Peter Grisebach. Foto: Landes-
theater


