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tirsdag, 30. august 2022
Rouben Sevostianov, Camilla Saba Davies, Hagar Shavit,
Malgorzata Roclawska, Rastislav Lalinský og Kai-Moritz
von Blanckenburg (fra venstre) præsenterede sammen
med operakortet (bagest)
og Schleswig-Holsteinisches
Sinfonieorchester med dirigent Ingo Martin Stadtmüller et uddrag af Oscar Straus’
operette »Die lustigen Nibelungen«. Fotos: Thore Nilsson

Det var en særlig
stor glæde, at koret
efter to års pause
igen var med til
optakten.

Appetit på den nye sæson
Landestheater gav lørdag et forsmag på, hvad publikum kan forvente i den nye teatersæson. Stor glæde
over, at det nu går løs igen, og håb om en sæson uden forstyrrelser.
TEATERSÆSON
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Mit dem schon traditionellen Spielzeitauftakt
»Vorhang auf!« hat das
Schleswig-Holsteinische
Landestheater am Sonnabend im Flensburger
Stadttheater erfolgreich
Appetit geweckt auf die
Saison 2022/23. Verbunden mit einem bunten
Strauß an Auszügen aus
den geplanten Vorstellungen von Schauspiel,
Musiktheater, Puppenspiel, Ballett und Sinfoniekonzerten präsentierte Generalintendantin
Ute Lemm gleichzeitig
einige der neuen Ensemblemitglieder sowie
den neuen Chorleiter
Avishay Shalom. Die Veranstaltung wird kommenden Sonnabend in
Rendsburg wiederholt.

Lars Geerdes

Flensborg. Med en broget buket af uddrag fra kommende
produktioner har SchleswigHolsteinisches Landestheater
lørdag aften åbnet sæsonen
2022/23. Det skete i Stadttheater i Flensborg, hvor
symfoniorkestret, dirigeret
af generalmusikdirektør Ingo Martin Stadtmüller, fyldte
godt på scenen.
Det såkaldte »Vorhang
auf!«-arrangement er blevet
en god tradition, som skal
vække teater- og koncertvennernes appetit, og det er også i år lykkedes.
Samtidig benyttede generalintendant Ute Lemm lejligheden til at præsentere
nogle nye ensemblemedlemmer for publikum fra både
skuespil- og musikteaterensemblet samt den nye kordirigent, Avishay Shalom, der
har overtaget rollen fra korets mangeårige leder, Bernd
Stepputtis.

Ønske for sæsonen
Ute Lemm udtrykte stor
glæde over, at det nu går løs
igen, og hilste gæsterne velkommen med et ønske om,
at sæsonen ikke igen bliver
præget af forstyrrelser a la
corona-restriktioner eller lignende.
Musik af Richard Wagner og Oscar Straus åbnede

Hagar Shavit (t.v.) og Camilla Saba Davies er nye i Landestheaters musikteaterensemble. De sang »Abendsegen« fra
Engelbert Humperdincks opera »Hänsel und Gretel«, der har
premiere lørdagen før tredje søndag i advent.

programmet, og hymnen
»Recken von Alt-Burgund«,
fremført af seks sangere fra
ensemblet, gav et indtryk
af, at Straus’ parodi på Wagners »Nibelungens ring« nok
bliver en særdeles underholdende affære. Det kræver
dog lidt tålmodighed af publikum, for premieren er først
planlagt den 6. maj næste år.

tog her dirigentrollen fra
Ingo Martin Stadtmüller, og
han gjorde det udmærket.
Det var en særlig stor glæde, at koret efter to års pause
igen var med til optakten,
som Ute Lemm bemærkede,
og de tre satser fra Mozarts
værk var da også blandt aftenens bedste programpunkter.

Requiem som ballet

Fra Goethe til Tjekhov

Sopranen Małgorzata
Rocławska havde aftenens
mest omfattende repertoire,
blandt andet i et uddrag fra
Mozarts »Requiem«, som bliver en af Landestheaters helt
store satsninger. Den bliver
nemlig opført som ballet,
men med deltagelse af både
orkester, sangere og operakoret. Avishay Shalom over-

De musikalske indslag bag
afbrudt af tekster fra forskellige skuespil, der står på
programmet i denne sæson.
Både Goethe, Shakespeare,
Büchner og Tjekhov var repræsenteret, og Dennis Habermehl tilføjede »Woyzeck«
en ekstra dimension ved at
synge – og akkompagnere
sig selv på el-guitar – »All The

Word Is Green« af Tom Waits, som vil indgå i Landestheaters opsætning af Büchners værk.
Aftenen blev afsluttet med
finalesatsen fra Beethovens
Symfoni nr. 2. Værket i sin
helhed kommer publikum til
at opleve i sæsonens første
symfonikoncert den 7. og 11.
september i Flensborg Teater samt den 8. september i
Heide og den 9. september i
Rendsborg.
Publikum kvitterede for

FAKTA

Landestheater
Schleswig-Holsteinisches Landestheater er
Tysklands største landsdelsteater.
Teatrets to afdelinger
ligger i Rendsborg og
Flensborg. I Rendsborg
holder skuespillet til,
mens operaen, balletten og Slesvig-Holstens
Symfoniorkester har
hjemme i Flensborg.
Ud over Rendsborg og
Flensborg spiller teatret
også sine forestillinger i
Slesvig, Husum, Heide,
Meldorf, Itzehoe, Neumünster, Nibøl og Sankt
Peter-Ording.

optakten med stort bifald til
alle medvirkende. Arrangementet gentages lørdag den
3. september i Rendsborg og
tirsdag den 6. september i Itzehoe.
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Vorhang
auf! I samarbejde med
Theaterbürgerstiftung.
Flensborg Teater, lørdag
aften.

Leif Maibom blev Årets Revyforfatter
Sønderborgs revy-konge blev hædret under »Revyernes Revy« i København.
PRISFEST

Christian Stokholm
JydskeVestkysten

Sønderborg. Det blev en indbringende aften for den lokale revynestor Leif Maibom,
da der søndag var prisfest

ved Revyernes Revy i Cirkusrevyens telt på Bakken nord
for København.
Maibom var nomineret i
kategorien i kategorien Årets
Revyforfatter, og det lykkedes ham at snuppe prisen og
de 20.000 kroner, der følger
med hæderen.

Leif Maibom fik prisen for
»Peters Auto Genbrug«, som
han har lavet til Sønderborg
Sommer Revy, og »Det bli’r
koldere«, som har været en
del af Svendborg Sommerrevy Rottefælden.
Den garvede revymand var
oppe imod tre konkurrenter

om prisen; Trine Gadeberg,
Søren Anker Madsen og Jan
Svarrer. For fire år siden
modtog Leif Maibom prisen
som æreskunstner ved selvsamme arrangement.
Det er Skuespillerforeningen, der står bag Revyernes
Revy. Der er tale om et grea-

test hits-show med højdepunkter fra landets revyer.
Samtidig uddeles revypriser
i fire kategorier. Overskuddet fra arrangementet går
til foreningens humanitære
arbejde.
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Et øde
område
Skærbæk. Søndag den 4.
september klokken 14 er
der mulighed for at komme på sæsonens sidste
markvejstur med Foreningen By og Land Vestslesvig.
Turen går til Sølvbæk Hede
og Vibegaard ved Øster
Gasse øst for Skærbæk.
Sølvbæk Hede er et af de
mest øde områder i Tønder
Kommune. Her er højt til
himlen, og der er et rigt
dyreliv. Kronvildtet opholder sig på Sølvbæk Hede
og i Sølvbæk Plantage året
rundt, her finder de både
føde og ro. Vandringen
skal derfor foregå så lydløst som muligt, fortæller
Kontaktperson Elsemarie
Dam-Jensen, der er museumspektør på Museum
Sønderjylland.
Ulven er set på Sølvbæk
Hede flere gange, men den
kommer deltagerne næppe
til at se, for den er sky over
for mennesker. Der må af
hensyn til vildtet heller
ikke medbringes hunde på
turen.
Siden 2006 har Markvejsgruppen under Foreningen By og Land Vestslesvig afholdt vandringer
for at gøre opmærksom på
markvejenes betydning.
Vandringerne kombinerer
kultur- og naturhistoriske
fortællinger om egnen og
landskabet, og deltagerne
kommer ofte til steder,
som ligger fjernt fra de almindeligt kendte vandrestier. Der er mødested ved
Vibegaard, Aabenraavej 133
i Øster Gasse.
Turens længde er cirka
fem kilometer. Turansvarlig er skovfoged Torben
Ravn. Deltagelse er gratis
for medlemmer af Foreningen By og Land Vestslesvig.
Andre betaler 20 kroner.
hcd

DANS OG MUSIK

Folkedans i
Padborg
Padborg. Lørdag den 3. september fejrer landsforeningen Dans Danmark med
et landsdækkende arrangement, at den nye sæson
med folkedans og spillemandsmusik snart skydes
i gang.
Den dag vil folkedansere
overalt i Danmark danse
på gader og stræder – de
samme danse på samme
tidspunkt – og til levende
spillemandsmusik.
»Grænsekvadrillen, Folkedansere og Spillemænd«
deltager i arrangementet
og vil den dag klokken 11
til 11.30 danse og spille på
SuperBrugsens P-plads i
Torvecentret i Padborg.
Man er også meget velkommen til at kigge indenfor mandag den 5. september kl. 19.30 i auditoriet på
Lyreskovskolen i Bov, når
foreningen starter sæsonen op. Det er uforpligtende, og man behøver ikke at
have en dansepartner med,
fortæller danseleder Lone
Schmidt. hcd

