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Teaterdirektør Dr. Ute Lemm
(yderst til venstre) sammen
med det nye hold i Rendsborg. Foto: Henrik Matzen

Efter flere ugers
sommerferie blev
nye og gamle
ansigter hilst
velkommen af
teatrets øverste
chef, Ute Lemm.

Skuespillernes
sommerferie er slut
Nu skal der øves på Landestheater. Første premiere er den 10. september. Men allerede i den kommende
weekend kan man i Flensborg få smagsprøver på den kommende sæson.
NY SÆSON

RESÜMEE

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Skuespillere,
sangere, musikere og alle
bag kulisserne er tilbage på
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater. Og det med
flere nye ansigter iblandt.
De nye kunstnere på teatret er netop mødt ind til
den årlige fællessamling
på teatrene i Rendsborg og
Flensborg. I Rendsborg holder afdelingen med skuespillerne til, mens Flensborg Teater er arbejdsplads for operasangere, balletdansere og
musikerne i Slesvig-Holstens
Symfoniorkester.
Alle forestillinger opføres
dog i de to byer og ikke blot
her, men også i andre byer
rundt om i Slesvig-Holsten,
blandt andet Husum, Slesvig, Heide, Meldorf, Itzehoe,
Sankt Peter-Ording, Nibøl
og Neumünster. Efter flere
ugers sommerferie blev nye

Zurück aus dem Urlaub

I Flensborg er der kommet disse nye ansigter til på balletten
og operaen. Foto: Tilman Koeneke

og gamle ansigter hilst velkommen af teatrets øverste
chef, Ute Lemm.

Smagsprøver
I de kommende uger kan
man få en smagsprøve på,
hvad der er i vente på egnsteatret i den kommende sæson.
På Flensborg Teater vises på lørdag klokken 19.30

»Vorhang Auf!« med små
bidder fra det kommende
års produktioner. »Vorhang
auf!« gentages lørdag den 3.
september klokken 19.30 på
Rendsborg Teater og tirsdag
den 6. september klokken
19.30 på Theater Itzehoe.
Sæsonens første teaterpremiere er lørdag den 10. september, når den musikalske
teaterforestilling »Wie im

Schauspieler, Sänger, Musiker und alle, die hinter den
Kulissen stehen, sind zurück im Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Und mit mehreren neuen Gesichtern unter ihnen.
Die neuen Künstler des Theaters sind soeben zu den
jährlichen »Ensemblebegrüßungen« an den Theatern in
Rendsborg und Flensburg eingetroffen. Am Samstag um
19.30 Uhr zeigt das Theater Flensburg »Vorhang Auf!« mit
kurzen Ausschnitten aus den Produktionen des kommenden Jahres. »Vorhang auf!« wird am Samstag, dem 3. September, um 19.30 Uhr im Theater Rendsburg wiederholt.
Himmel« går hen over brædderne i Rendsborg.

Start med dukketeater
I weekenden lagde skuespilleren Sonja Langmaack ud
med dukketeaterstykket »Dr.
Brumm geht wandern« på Ejdersted. Det spilles gratis for
børn og deres forældre den
28. august på Rendsborg Teater og den 4. september på

Flensborg Teater.
Den 11. september spilles
stykket uden døre ved Norden Festival i Slesvig. Her
skal man dog på forhånd
hente billetter på Landestheaters forsalgssteder i
Flensborg, Slesvig eller
Rendsborg for at blive lukket
ind på festivalområdet på Königswiesen ved Slien.

Signe Wenneberg er ekseprt i vilde haver. Privatfoto

FOREDRAG

Vilde haver
i Aabenraa
Aabenraa. Danskerne er
vilde med vilde haver – og
hvis du ikke er kommet
i gang endnu, så er der
hjælp at hente. Interreg5aprojektet »Blumen bauen
Brücken – Blomster bygger
broer« inviterer mandag,
den 29. august, klokken
18.30 til en inspirationsaften i Aabenraa Bibliotek.
Journalist, forfatter og
»vild-have-eksperten« Signe
Wenneberg, vil fortælle
om sine egne haveoplevelser og komme med gode
tips til gøremål i haven.
Torben Hansen, biolog
fra Aabenraa Kommune,
fortæller om kommunens
deltagelse i miljøministeriets konkurrence »Danmarks vildeste kommune«
samt præsenterer kommunens biodiversitetsstrategi.
Arrangementet slutter
med en aftentur rundt i
Genforeningsparken og de
nye haveanlæg »formidlingstrappen« med vilde,
hjemmehørende planter.
»Blumen bauen Brücken
– Blomster bygger broer«
er et grænseoverskridende
havefestival- og turismeprojekt som led i Interregprogrammet DeutschlandDanmark og er finansieret
af D Europæiske Fond for
Regionaludvikling. Projektpartnerne, byerne Flensburg, Lyksborg, Aabenr og
Sønderborg samt turistorganisationerne Destination
Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger
Förde vil med projektet
skabe en fælles dansk-tysk
destination omkring Flensbo Fjord. hcd

Nervøsitet på Gyldendal før Rushdie-støtteoplæsning
Forfatter Salman Rushdie blev angrebet under litterær begivenhed. Gyldendal vil vise støtte trods bekymring.
LITTERATUR
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indland@ritzau.dk

København. Når forlaget Gyldendal og skribentforeningen Dansk Pen arrangerer
højtlæsning af »De sataniske
vers« i begyndelsen af september for at vise støtte til
forfatter Salman Rushdie,
står politiet for sikkerheden.
Men hos forlaget er der dog
en vis nervøsitet forbundet
med arrangementet. Det fortæller administrerende direktør Morten Hesseldahl.

- Vi er da nervøse for det,
for vi kan se, at det har haft
konsekvenser mange steder.
I Norge blev forlæggeren
overfaldet, og der har været
en lang række tragiske begivenheder forbundet med »De
sataniske vers«. I det hele taget er der pres på ytringsfrihed alle vegne, så selvfølgelig er vi bekymrede, fordi vi
kan se, hvad der sker.
- Men det er vigtigt at holde fanen højt og sige, at det
er det, vi er her for. At man
skal kunne sige lige, hvad
man vil.
Det var i 1993, at Rushdies

norske forlægger, Aschehoug-forlagets direktør William Nygaard, blev udsat for
et skudattentat. Han blev
skudt tre gange, men overlevede. Den 75-årige Salman
Rushdie blev for lidt over en
uge siden, 12. august, stukket adskillige gange med en
kniv, da han skulle tale ved
en litterær begivenhed i den
amerikanske delstat New
York.
Rushdie har haft dødstrusler hængende over hovedet,
siden »De sataniske vers«
udkom i 1988. Den udløste
voldsomme protester, fordi

mange muslimer fandt den
stødende og blasfemisk. Morten Hesseldahl fremhæver,
at Rushdie gennem et langt
liv har skrevet betydningsfulde værker.

Ingen udløbsdato
- Men han er måske først
og fremmest i kraft af sin
skæbne blevet en utrolig
skarp ambassadør for netop
den frie tanke. At der sker et
overfald efter så mange år viser, at den slags trusler ingen
udløbsdato har. Og derfor
fortjener han al mulig opbakning, siger Morten Hes-

seldahl.
I fredags tid fandt et lignende støttearrangement
sted på trapperne foran New
York Public Library i New
York. Fremtrædende forfattere og kulturpersoner, herunder forfatterne Paul Auster og Gay Talese, deltog for
at vise sympati med Rushdie.
Hvor mange oplæsere der vil
være til Gyldendal og Dansk
Pens arrangement, som ventes at finde sted i København
3. og 4. september, vil Morten Hesseldahl ikke afsløre.
- Det tager vist omkring 22
timer at læse op, når man ser

på lydbogslængden. Nu må
vi se, hvor mange der kommer, men hvis kan de læse
op i et kvarter hver, er det
meget fint, siger han.
Gyldendal-direktøren ser
god mening i at få mange
forfattere til at samles om én
bog: – Selv om bøger skrives
af individuelle forfattere, bliver de en del af en offentlighed og noget, vi deles og er
fælles om. Det er en fin gestus, at så mange forskellige
læser op af den samme bog
for at understrege, at der er
én afsender, som samles op
af mange stemmer. /ritzau/

