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Ute Lemm opfordrer Landestheaters ansatte til at komme, hvis der er noget - efter at hun og 
 skuespillerne sidste år kom skævt ind på hinanden.

NY TEATERSÆSON
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Landsdelsscenen i Slesvig-
Holsten starter den nye teatersæson 
med en helt ny ledelse. Den nye ge-
neraldirektør, Ute Lemm, overtager 
posten efter Peter Grisebach, og som 
det er kutyme, stiller den nye ge-
neraldirektør med et helt nyt lag af 
mellemledere.

Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater består af tre afdelinger: 
Skuespil, Musikteater (opera og bal-
let) samt Slesvig-Holstens Symfoni-
orkester

Orkestret er det eneste sted, hvor 
der ikke er udskiftning i chefeta-
gen. Her fortsætter Kimbo Ishii som 
chefdirigent. Ny skuespilschef og 
chefdramaturg er Martin Apelt, ny 
opera chef er Kornelia Repschläger 
og ny balletchef Emil Bjarte We-
dervang Bruland.

I sidste uge fandt den traditionelle 
velkomst sted, hvor teaterledelsen 
møder nye og gamle sangere, skue-
spillere og musikere. Det skete på 
Landestheaters to hovedscener, tea-
trene i Rendsborg og Flensborg. Sles-
vig er ude af billedet - ikke som spil-
lested, men som en af teatrets tre 
afdelinger. Indtil for få år siden lå 
Landestheaters hovedkontor i byen, 
men det gør det ikke længere, efter 
at Slesvig Kommune (Stadt Schles-
wig) delvist har trukket sig økono-
misk fra samarbejdet mellem flere 
byer, kommuner og amter.

Den nye operachef, Kornelia Rep-
schläger, lagde hårdt ud i sin vel-
komst fra scenen på Flensborg Tea-
ter. Her beskrev hun sin reaktion på 
den måde, kulturlivet under corona-
krisens højeste er blevet grebet an 
på af politikerne:

- Først var jeg forbavset. Derefter 
var jeg i meget lang tid rigtig vred. 
Der var åbenbart en hel masse an-
det, der var langt mere relevant for 
samfundet end teater, kunst og mu-

sik, sagde Kornelia Repschläger.
Hun lovede, at repertoiret på Lan-

destheater ikke blot vil komme til 
at »slå gnister. Der vil komme til at 
brænde et bål«.

Kornelia Repschläger er også pro-
fessor ved Staatliche Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst i 
Stuttgart.

Bifald - fra skuespillere
Generaldirektør Ute Lemm kom 
skævt fra start sidste år, da hun an-
satte Rolf Petersen som chef for 
skuespillet. Det protesterede det 
samlede ensemble af skuespillere 
imod. Det endte med, at Rolf Peter-
sen trak sig, og i stedet for er ansat 
Martin Apelt, der har erfaring fra 
teatrene i Dortmund, Darmstadt, 
Mainz og Gießen.

I Rendsborg sagde Ute Lemm i sin 
velkomst til skuespillerne:

- Det er vigtigt, at vi alle møder 

hinanden med respekt og dermed 
vokser sammen som en landsdels-
scene. Min dør står altid åben, hvis 
man har noget, man vil drøfte.

Bagefter kom der et bragende bi-
fald - fra skuespillerne, der sad på 
publikums pladser i teatersalen.

Sæsonens første teaterpremiere 
bliver Alan Ayckborns komedie 
»Glückliche Zeiten« den 12. septem-
ber på Rendsborg Teater. Første 
operapremiere bliver opførelsen 
af Thomas Zaufkes og Peter Lunds 
»Grimm!« den 19. september på 
Flensborg Teater. Den 24. oktober 
vises sæsonens første ballet, »Zusam-
men«, på Flensborg Teater, koreogra-
feret af Emil Bjarte Wedervang Bru-
land, der i øvrigt er nordmand.

Inden teatersæsonen går i gang 
vil der være en sæsonoptakt, hvor 
en række af teatrets medarbejdere 
blandt andet vil fortælle om hver-
dagen og arbejdet på teatret under 

de midlertidige corona-hygiejnefor-
skrifter. Det sker med Ute Lemm 
som ordstyrer. 

»Vorhang auf - Zur Probe« er over-
skriften på optakts-arrangementer-
ne, der finder sted den 4. september 
på Rendsborg Teater kl. 19.30, den 
5. september kl. 19.30 på Rendsborg
Tea ter og den 6. september kl. 18 på 
Theater Itzehoe.

Ny teaterchef: Kom hvis der 
er noget - min dør står åben

FAKTA

 Nye på 
Landestheater 

Generaldirektør: Ute Lemm 
Skuespilschef og chef-
dramaturg: Martin Apelt 
Operachef: Kornelia Rep-
schläger 
Balletchef: Emil Bjarte 
 Wedervang Bruland 
Øverste instruktør: Alexander 
Marusch 
Ledende teaterpædagog: 
 Masae Nomura 
Musikdramaturg: Susanne   
von Tobien 
Chefdisponent: Linus Buck. 
Nye i ensemblerne: Marek 
Egert, Dennis Habermehl, Gre-
gor Imkamp, Steven Ricardo 
Scholz (Rendsborg Teater); 
Jessica Eccleston (mezzo-
sopran), Ratislav Lalinsky 
 (baryton) og Riccardo Romeo 
(tenor) fra musikteaterafdelin-
gen i Flensborg

Tønder. Billetterne til støttekon-
certen for Tønder Festival lørdag 
den 29. august i Schweizerhalle/
Tønder Kulturhus blev revet væk 
på ti minutter. 

Nu kan publikum se frem til en 
ekstra koncert om eftermiddagen 
kl. 14, og samtidig kan man købe 
adgang til streaming af koncerten 
om aftenen lørdag den 29. august. 
Til eftermiddagskoncerten optræ-
der Signe Svendsen, Niels Haus-
gaard, Jacob Dinesen & Malle-
muk. De fire kunstnere er også på 
scenen til aftenens udsolgte kon-
cert, som desuden byder på sang-
skriver Rikke Thomsen.

Aftenkoncerten bliver streamet 
på nettet. Med et begrænset an-
tal siddepladser på grund af co-
rona-retningslinjerne har arran-
gørerne besluttet at livestreame 
koncerten om aftenen. Det koster 
100 kroner at få adgang til live-
streaming af koncerten.

Salget af billetter til ekstrakon-
certen og livestream-adgangen er 
begyndt.

Den lokale lydtekniker Ulrik 
Tjørnelund Bossen har taget ini-
tiativ til koncerten. hcd

TØNDER FESTIVAL

Ekstra  
støtte-
koncert

Das Ostenfelder Bauernhaus. Fo-
to: Andreas Birresborn

Den nye teaterchef Ute Lemm (i midten) sammen med nogle af de øvrige nye medarbejdere på Landestheater. Fotos: 
Tim Riediger

RESÜMEE

Ihr Start als neue Generalinten-
dantin des Schleswig-Holstei-
nischen Landestheaters geriet 
für Ute Lemm zu einem kleinen 
Fiasko, denn das Schauspiel-
ensemble verweigerte dem als 
Schauspielchef auserkorenen 
Rolf Petersen die Gefolgschaft. 
Bei der kürzlich erfolgten Vor-
stellung der neuen Ensemble-
mitglieder in den Theatern in 
Rendsburg und Flensburg gab 
es aber andere, versöhnliche 
Töne: Lemms Ansprache an alle 
Theatermitarbeiter, die sie ein-
lud, bei Gesprächsbedarf jeder-
zeit zu ihr zu kommen, wurde 
vom Schauspielensemble mit 
großem Beifall quittiert. 

Die Spielzeit 2020/21 beginnt 
mit Auftaktveranstaltungen 
und ersten Premieren im Sep-
tember.

Med mundbind og behørig afstand til hinanden fulgte Landestheaters med-
arbejdere  den traditionelle præsentation af de nye kollegaer, som for første 
gang blev foretaget af den nye generalintendant, Ute Lemm. 

Husum. Im Rahmen einer mehr-
teiligen Lesereihe lädt der Muse-
umsverbund Nordfriesland am 
Donnerstag, dem 20. August, von 
18.30 bis 20.00 Uhr in das Frei-
lichtmuseum »Ostenfelder Bau-
ernhaus« in der Nord husumer 
Straße 13 in Husum ein.

Der begeisterte Storm-Leser 
und  -vermittler Jörg Hartmann 
wird aus Theodor Storms Novelle 
»Immensee« lesen. Eine Kurzfüh-
rung durch die Räumlichkeiten 
des historischen Bauernhauses 
ergänzt die Veranstaltung. Bei gu-
tem Wetter findet die Lesung im 
Freien statt.

Der Eintritt beträgt 7,50 Euro 
inkl. Museumseintritt. Kinder bis 
einschließlich 12 Jahren haben 
freien Eintritt. 

Weil die Sitzplatzkapazität be-
grenzt ist, wird um Anmeldung 
unter Telefon 04841/2545 gebeten. 
In den Museumsräumen ist das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung erforderlich.

Der nächste Termin im Rahmen 
der Lesereihe ist der 17. Septem-
ber. Dann finden eine Führung 
bzw. Lesung plattdeutscher Mär-
chen und Sagen statt. hcd

STORM-LESUNG

»Immensee« 
im alten 
Bauernhaus


