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Teater finder erstatning for Rolf Petersen
Efter sommerens skandale på Landestheater er der fundet en ny skuespilchef. Han får - i modsætning til Rolf Petersen - en positiv
modtagelse hos skuespillerne.
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Die künftige Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters Ute
Lemm hat den neuen Schauspieldirektors des Theaters vorgestellt. Martin Apelt war von
2004 bis 2014 in der Funktion
eines Schauspieldirektors am
Staatstheater Darmstadt tätig,
zuvor arbeitete er unter anderem an Theatern in Dortmund,
Mainz und Gieße.
Gegen den ursprünglich vorgesehenen Kandidaten Rolf
Petersen hatte es aus dem Ensemble massiven Widerstand
gegeben.
Aus dem Ensemble sind die
Reaktionen diesmal Positiv.

Hans Christian Davidsen

Rendsborg. Efter at det samlede
skuespillerensemble på Landestheater stillede sig på bagbenene over for
Rolf Petersen som ny skuespilchef,
har teatrets kommende generaldirektør Ute Lemm måttet ud på markedet for at finde en ny leder for
teaterafdelingen. Erstatningen bliver
Martin Apelt, der fra næste sæson
overtager posten efter den nuværende skuespilchef, Wolfram Apprich.
Rolf Petersen blev udnævnt i
sommer, men få uger efter Ute
Lemms udnævnelse af ham trak
Rolf Petersen sig. Det skete efter, at
skuespillerensemblet offentligt udtalte, at Rolf Petersen ikke havde de
rette kvalifikationer.
Ute Lemm fremhæver i en pressemeddelelse Martin Apelts kvalifikationer og erfaring fra teatrene i
Dortmund, Mainz og Gießen. Martin Apelt har en baggrund som både
dramaturg, instruktør, scenograf og
kostumeansvarlig. Fra 2004 til 2014
var han også skuespilschef på Staatstheater Darmstadt. Han har stået
for flere uropførsler af blandt andre
Robert Menasse, Wilhelm Genazino,
Ulrich Hub, Rebekka Kricheldorf og
Lutz Hübner.

Medlem af lukket klub
Hun tilføjer desuden at Martin Apelt
er medlem af Deutsche Akademie
der Darstellenden Künste, hvis medlemmer primært kommer fra teater,

Martin Apelt har netop været i Rendsborg for at møde skuespillerne på Schleswig-Holsteinisches Landestheater. Foto: Angela Möller

film og. Der er tale om en lukket
klub, man ikke bare sådan kan melde sig ind i. Man skal anbefales af
andre, som allerede er medlem.
Onsdag blev Martin Apelt præsenteret for skuespillerne i ensemblet,
og her skal modtagelsen have været
positiv, erfarer Flensborg Avis. Flere
skuespillere lægger vægt på, at Mar-

tin Apelt har erfaringer fra fire forskellige funktioner som dramaturg,
instruktør, scenograf og kostumeansvarlig.

Flere var i spil
-De kvalifikationer, vi savnede hos
Rolf Petersen, bringer Martin Apelt
tydeligvis med sig, siger en af skue-

spillerne til Flensborg Avis.
Ute Lemm oplyser, at der var flere
kvalificerede kandidater i spil til posten som skuespilschef. Martin Apelt
fik et godt skudsmål af blandt andre
den nuværende generaldirektør på
Theater Erfurt, hvor Ute Lemm et år
endnu er kunstnerisk leder.
- Der var en åben, positiv og for-

Flere af de kvalifikationer,
vi savnede hos Rolf
Petersen, bringer Martin
Apelt tydeligvis med sig.
Skuespiller på Landestheater

ventningsfuld stemning, da Martin
Apelt blev præsenteret for ensemblet. Præsentationen af en ny chef
spiller naturligvis en vigtig rolle, siger Ute Lemm.

Verstörendes über eine Lichtgestalt in Nordfriesland
Nummer 207 der Zeitschrift Nordfriesland soeben erschienen.
berfeste vielerorts, mit dem, was an
fremden Bräuchen fasziniert.
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Bredstedt. Der Nordfriese Sönke Nissen (1870-1923), der als Eisenbahn-Ingenieur in den deutschen Kolonien
in Afrika vor 1918 durch Diamantenfunde zu Reichtum kam und
in Nordfriesland den »Sönke-Nissen-Koog« maßgeblich finanzierte,
galt bisher als eine Art »Lichtgestalt«.
Doch nun belegt der Historiker
Marco L. Petersen Verstörendes
über Nissens Zeit in Afrika. Dessen
Reichtum beruhte auf der Ausbeutung schwarzer Zwangsarbeiter, von
denen viele an Unterernährung,
Entkräftung und Krankheiten starben. Petersen will mit einem Artikel in der Zeitschrift Nordfriesland
zu einer kritischen Neubewertung
Nissens anregen. Nummer 207 der
Zeitschrift Nordfriesland ist soeben
erschienen.
Claas Riecken beschreibt in der
neuen Ausgabe der Zeitschrift unter
der Überschrift »Kampf dem Alkohol« die Geschichte der Guttempler
in Nordfriesland, die vor dem Ersten

En af Hans Tyrrestrups parafraser over
Venus. Foto fra kataloget

Jubiläum auf Föhr

Dass Sönke Nissens persönliche Ziele mit dem Leid vieler anderer Menschen in einem Zusammenhang
standen, hat er nicht nur im Kauf genommen, sonder auch methodisch
genutzt. Foto: Archiv

Weltkrieg ihre Blüte erlebten und
zwischen 1889 und 1913 über 60 abstinente Gemeinschaften auf dem
heutigen Kreisgebiet gründeten. Institutsdirektor Christoph G. Schmidt
befasst sich, angeregt durch Okto-

Ulrike Wolff-Thomsen, Leiterin des
Museums Kunst der Westküste würdigt das 200. Jubiläum des Seebades
Wyk auf Föhr, des ältesten Seebades
Nordfrieslands, mit einem Blick auf
Gemälde und Künstler, die als Badegäste kamen.
Die Gymnasiastin Maylis Roßberg, die aus List auf Sylt stammt,
in Flensburg lebt und täglich ins dänische Apenrade zur Schule fährt,
wird zu einem Gedicht befragt, das
sie als Poetry-Slam-Text geschrieben
hat, als Identitätsbestimmung und
Liebeserklärung an Sylt, Nordfriesland und das Grenzland. Aktuelle
Berichte und Buchhinweise runden
»Nordfriesland« 207 ab.
Das Heft umfasst 32 Seiten, kostet
vier Euro und ist erhältlich über den
Buchhandel oder direkt beim Nordfriisk Instituut in Bredstedt, Telefon:
04671-60 120, E-Mail: verlag@nordfriiskinstituut.de.

Kunst for en bedre fremtid
UDSTILLING
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Løgumkloster. Kunstneren Hans Tyrrestrup har lavet 17 parafraser over
FNs verdensmål for bæredygtig udvikling - det vil sige fri bearbejdelser
af andre kunstneres værker.
Hans Tyrrestrup fyldte i august
75 år, og i den anledning udstiller
Museet Holmen i Løgumkloster en
ny udvikling i Hans Tyrrestrups arbejde. Hvor han tidligere har arbejdet meget indadvendt med udgangspunkt i sig selv, er Tyrrestrup i sine
parafraser mere udadvendt ved at
tage udgangspunkt i verden og samfundet. Hans udstilling er en opfordring til og et håb om en bedre og

lysere fremtid.
Kunstnerens arbejde med emnet startede på et seminar i Dansk
Forfatterforening, hvorfra Museet
Homen viser de første indledende
øvelser - nemlig 17 akvareller, der senere skulle blive til de malerier, der
udgør udstillingen. Hans Tyrrestrup
er foruden kunstner også digter.
Som tillæg til udstillingen vises
portrætfilmen »Visum til Venus«.
Museet Holmen udgiver desuden et
katalog til udstillingen med gengivelser af alle 17 malerier. Kataloget
indeholder et essay af forfatter og jorunalist Knud Vilby.
Der er fernisering på udstillingen
på lørdag klokken 13.

