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Digitale danskere får eksotiske
oplevelser i Tyskland
Standupkomikeren Anders Bonde gav den atter gas – denne gang i Tønning, hvor han ironiserede over tysk papirnusseri.
COMEDY OG MUSIK
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tønning. For digitale danskere kan det være en eksotisk
oplevelse at komme til Tyskland, hvor papirnusseriet (sådan oplever danskerne det i
hvert fald) har vist sig at være endog meget modstandsdygtig.
Vestkystkulturen er i gang
igen, og det blev den danske
standupkomiker Anders Bonde, der fredag aften åbnede
serien af kultur-arrangementer i Nordfrisland. Denne
gang på Uffe-Skolen i Tønning, hvor der ikke kunne
lukkes flere ind i salen.
Anders Bonde spiddede det
tyske bureaukrati, som det
tager sig ud for en dansk indvandrer. Han fortalte, at han
engang med posten havde
fået et brev fra nummerpladekontoret, KFZ-Zulassungsstelle, hvori der stod, at myndigheden ikke havde hans
postadresse.

Ville have papir
- På et andet offentligt kontor i Tyskland mødte jeg
engang op med alle de nødvendige dokumenter på min
Iphone. Damen, jeg talte
med, sagde, at hun skulle
have dokumenterne på papir. Derefter spurgte jeg, om
ikke jeg kunne maile hende
dokumenterne, hvorefter
hun så kunne printe dem ud,
berettede Anders Bonde.
Men den gik ikke.
- Damen stod fast på, at
hun ville have papirerne
med posten. På hendes skri-

vebord læste jeg dog hurtigt hendes email og sendte
hende en mail. Kort efter
sagde det »pling« på hendes
skærm, og hun bemærkede,
at hun lige havde fået en
mail. »Ja, den er fra mig, sagde jeg!«
Der var stille i salen i Tønning. Det mindede Anders
Bonde om en optræden i
Ringkøbing, hvor ingen lo af
hans vittigheder den første
halve time.
- Jeg troede, jeg havde
ramt helt ved siden af skiven. Men bagefter kom den
lokale formand hen til mig
og sagde: »Du er den bedste,
vi har haft i syv år«!
Hvor mon ingen i Tønning
lo højt først?
- Vi venter på musikken,
lød det tørt nede fra salen.

Kim Larsen-sange
Efter Anders Bonde gik en
anden andes på. Nemlig ham
med efternavnet Munch.
Ham, der optræder med Kim
Larsen sange, og det gjorde
han til Tønnings fuldes tilfredshed.
Alle de godt 35 fremmødte
var tilmeldt på forhånd. Tilmelding var påkrævet.
- Det ville folk ikke sidste
år. Men i år ville de gerne.
Jeg måtte lukke for flere tilmeldinger i torsdags allerede, fortæller Peter Hansen,
der er Sydslesvigsk Forenings
amtskonsulent i Husum.
Et enkelt tilmeldt par blev
væk. Parrets hoppe havde fået føl, oplyser Peter Hansen.

Anders Bonde er vant, at der ikke klappes – også selv om han er morsom. Fotos: Sven Geißler

RESÜMEE

Digitale Dänen auf Glatteis
in Deutschland

Kim Larsen er død. Men mindet om ham lever. Det sørger
blandt andre Anders Munch for.

Der dänische Standup-Komiker Anders Bonde nahm die
deutsche Liebe zum Papier aufs Korn, wie sie sich für einen dänischen Einwanderer darstellt, der daran gewöhnt
ist, alles digital erledigen zu können.
Am Wochenende trat er im Rahmen der Westküstenkultur an der Uffe-Skolen in Tönning auf – gemeinsam
mit Sänger Anders Munch, der Lieder von Kim Larsen

Tæppet gik på Landestheater
Publikum i Flensborg, Rendsborg og Itzehoe fik i weekenden smagsprøver på den kommende teatersæson.
FORSMAG

Hans Christian Davidsen
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Flensborg. I weekenden åbnede det slesvig-holstenske
egnsteater – Landestheater
– sæsonen med tre appetitvækkere. Først i Flensborg fredag aften, dernæst i
Rendsborg lørdag aften og til
sidst Itzehoe søndag aften.
»Vorhang auf!« er overskriften på de åbningsaftener, som teatret de senere år
har gjort til en fast tradition.
»Tæppet går«, som man ville
sige på dansk. Aftenerne består af små bidder fra det
omfattende repertoire, som
Landestheater byder på inden for kunstarterne ballet,
opera, musical og skuespil.
Her får publikum en forsmag på, hvad der er i vente
i de forestående sæson – her
og der serveret med humor
og en let hånd. Samtidig får
man lejlighed til at se nye
ansigter på scenen.

Tenoren Dritan Angoni og Ayelet Kagan i operetten »Die stumme Serenade«. Foto: Tilman Koeneke

Bagest på scenen sad i år
et lille kammerorkester med
musikere fra Slesvig-Holstens Symfoniorkester dirigeret af Ingo Martin Stadtmüller, der er første kapelmester
i orkestret. Der har kun været ganske lidt barokmusik
på sæsonplanen på Landes-

theater. Men de allerførste
toner i år var ouverturen
til Georg Friedrich Händels
opera Xerxes, og derefter gik
teatrets direktør, Ute Lemm,
på scenen for at lede publikum gennem programmet.
Klassikere bliver taget alvorligt på Landestheater, og

i den kommende sæson får
publikum Goethes Faust i
flere udgaver. Operakompagniets nye bassanger, Timo
Hanning, sang to sange til
Mephisto fra Richard Wagners syv kompositioner over
Goethes Faust som optakt til
skuespilleren René Rollins

præsentation af Urfaust – det
vil sige den ældre version af
Goethes Faust fra 1770erne.
Den har premiere på Rendsborg Teater den 29. januar
næste år.
Rollin spillede ikke en scene fra selve Faust, men viste
derimod hans tilgang til teksten som en skuespiller, der
øvede. Noget lignende gentog sig, da René Rollin, en af
teatrets veteraner, spillede
teater om at spille teater
sammen med Lucie Gieseler,
en af teatrets helt unge skuespillere.
Balletten byder i 2021-2022
blandt andet på stoffet fra
Henrik Ibsens dramatiske
Peer Gynt – ikke til musik
af Edvard Grieg, som er det
mest udbredte, men til Robert Schumanns musik. I
»Vorhang auf!« med Timo-Felix Bartels og Matteo Andrioli i en pas de deux.
Erich Wolfgang Korngold
er en lidt glemt komponist.
Måske fordi han befandt sig
et gråzonen mellem det, som

man på tysk kalder E-Musik
og U-Musik. »E« for »Ernste«
(altså »seriøs« og »U« for Unterhaltung (altså »underholdning«).
Korngold var østrigsk jøde og nåede i 1930erne at
komme ud af Østrig i tide og
slog sig ned i USA. Han kom
i sommer en smule frem i
lyset på Slesvig-Holsten Musik Festival. Sopran Ayelet
Kagan, ny på Landestheater,
tenor Dritan Angoni og baryton Rastilav Lalinský sang
fra Korngolds operette »Die
stumme Serenade«, der den
11. september får premiere
på Flensborg Teater.
Med 3G-reglerne (»geimpft,
genesen oder getestet« – altså: vaccineret, raskmeldt eller testet) er der kun at håbe,
at det alt sammen bliver til
noget.
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Vorhang
Auf! Set i Flensborg Teater
den 27. august.

