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FÜHRUNG OP PLATT

RESÜMEE
Mit dem »Froschkönig«
der Gebrüder Grimm hat
das diesjährige Weihnachtsmärchen des
Schleswig-Holsteinischen
Landestheaters nur noch
einige Grundelemente gemein. Ulrich Hubs
neue Version ist in der
Interpretation von Regisseurin Bettina Geyer
eine eindringliche Mahnung, sich nicht durch
Lug und Betrug und falsche Versprechungen
einen Vorteil auf Kosten
anderer zu verschaffen.
Mit guter Musik und frechen Dialogen überzeugt
das schauspielerisch und
gesanglich überzeugende Ensemble nicht nur
das junge Publikum, sondern bietet auch Erwachsenen viel zu Lachen
und Nachdenkenswertes.

Vom Tellerwäscher
zum
Millionär

Landestheaters juleeventyr er en farvestrålende affære. Her ses et af de mere absurde afsnit i fortællingen med hele ensemblet: (fra venstre) Amina Gaede (Gundel), Sasha Bornemann (Frøen), Melina Sánchez (Minna), Dominik Tobi (Kongen) og
Jennifer Wollny (Lilly). Fotos: Henrik Matzen

Fri og tankevækkende fortolkning
Der er ikke så meget af brdr. Grimm tilbage i Landestheaters
juleeventyr, »Frøkonge«. Til gengæld rummer det nogle stærke
udsagn, god musik og sjove indfald, så også et voksent publikum kan få sig et godt grin.
ANMELDELSE
Lars Geerdes
lg@fla.de

Slesvig. – Selv om I er prinsesser, så har I ikke lov at
være dumme.
Så frækt taler frøen til
kongens tre døtre i årets juleeventyr i Schleswig-Holsteinisches Landestheater.
»Frøkongen« (Der Froschkönig) er et af de eventyr, tyske brdr. Grimm i sin tid har
samlet og offentliggjort, og
med udgangspunkt i dette
har forfatteren Ulrich Hub
lavet sin helt egen historie.
For bare tre år siden blev
Hubs stykke spillet i det

plattyske teater i Flensborg
(NDB), men instruktør Bettina Geyers fortolkning går i
en helt anden retning. Da juleeventyret i første omgang
henvender sig til et meget
ungt publikum – for mange
er det formentlig den første
kontakt med teaterverdenen
overhovedet – spares der
ikke på farvestrålende kostumer og ditte scenografi (Stephan Anton Testi), pjattede
indslag og god musik. De
fem på scenen er ikke kun
gode skuespillere, men også
rigtig gode sangere.
Melodierne er overvejende
hentet fra popmusikken, og
især de voksne vil nok smile
af genkendelsens glæde, når
sange af blandt andre Queen,
Pink Floyd, Beatles og Prince
bliver fremført med nye tekster. De unge tilskuere vil

næppe kende disse numre,
men det gør ikke noget.
Mere vigtigt er alligevel
det budskab, der sendes ud:
Selv om du er noget, så har
du ikke lov at lyve, bedrage
eller noget, der er endnu
værre, for at få en fordel på
bekostning af andre. Prinsesse Lilly, kongens yngste
datter, er sådan et lille bæst,
der ved, hvordan hun får sin
vilje. Hvis det bliver nødvendigt, så tuder hun bare hjerteskærende. Skuespilleren
Jennifer Wollny er fantastisk
i sin mimik, men det er også
Amina Gaede og Melina Sánchez, som spiller søstrene.
Kongen er en arrogant – og
samtidig ret uintelligent –
magthaver, som spilles af Dominik Tobi, der kommer på
scenen i kørestol. Ikke fordi
han er handicappet, men

Prinsesse Lilly (Jennifer Wollny) er et rigtigt lille bæst, der lyver og bedrager – og tuder for at få sin vilje. Det går ud over
Frøen, der bliver spillet af Sasha Bornemann.

fordi man vel ikke behøver
at gå selv, når man er konge. Han bliver hurtigt gennemskuet af stykkets »helt«,
Frøen, spillet af Sasha Bornemann.
- Hvordan er denne kraftidiot egentlig blevet konge?
spørger Frøen, og mens
børnene i salen griner over
skældsordet, sidder de voksne måske og tænker, at det
spørgsmål kunne man også

stille nogle af vores politikere.
En vellykket forestilling!
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Der Froschkönig. Juleeventyr af Ulrich Hub, instrueret af
Bettina Geyer. Set fredag
i Slesvighus. Talrige forestillinger til og med 26.
december, se www.sh-landestheater.de/spielplan/

Usædvanlig trio spiller i
Slesvigske Musikhus
Når flygel, horn og obo spiller sammen, venter der publikum
en velklingende musikoplevelse.
KONCERT
lg

Haderslev. Det er en helt
usædvanlig instrumentsammensætning, »Trio Pro Tempore« præsenterer publikum
for, når den med flygel, horn
og obo giver koncert i Slesvigske Musikhus den 20. november kl. 16.
Koncerten er arrangeret
af Haderslev Musikforening.
Der er billetsalg (140 kr.) ved
indgangen fra en halv time
før koncertens start.
De tre musikere er Henrik
Bo Hansen, Lasse Mauritzen
og Carl Julius Lefebvre Han-

19

sen. De har sammensat et
fascinerende program med
både nyere og ældre komponister, der med de tre instrumenter giver en velklingende og helt usædvanlig musikoplevelse.
Trioen repræsenterer tre
generationer. Her er pianisten Henrik Bo Hansen den
med længst erfaring. Efter
studier i Paris, Budapest
og New York, har han givet koncerter i det meste af
Danmark og i fjernere destinationer som USA, Canada,
Nigeria og Kenya. Frem til
1996 var han i ti år stadspianist i Herning. Siden har han
optrådt ved kammerkoncer-

ter og givet orgelkoncerter i
USA, England og Frankrig.
Lasse Mauritzen er allerede en legende som hornist.
Han begyndte sin musikalske løbebane som otte-årig i
Tivoli Gardens Musikkorps.
Allerede som teenager fik
han sin første stilling i DRUnderholdningsorkestret.
Siden 2006 har han virket
som første solo-hornist i DRSymfoniorkestret. Han er
medlem af DR-Symfoniorkestrets Blæserkvintet og United Euro Brass Quintet, med
hvilken han i år har turneret
i Japan.
Oboisten Carl Julius Lefebvre Hansen har siden 2019

Trio Pro Tempore består af (fra venstre) Lasse Mauritzen,
Henrik Bo Hansen og Carl Julius Lefebvre Hansen. Foto: PR

været medlem af den fremragende Verbier Festival Orchestra i Schweiz. I efteråret
2021 virkede han som solo-

oboist på Malmö Opera og i
foråret 2022 bestred han en
tilsvarende position i Helsingborgs Symfoniorkester.

Husum. Im NordfrieslandMuseum Nissenhaus in
Husum gibt es eine Dauerausstellung über den Husumer Ludwig Nissen, der
1872 im zarten Alter von
16 Jahren nach New York
auswanderte und es dort
sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum angesehenen
Diamantenhändler und
Millionär brachte.
Am Sonnabend, dem 19.
November, führt Jörg Hartmann seine Gäste durch
die Dauerausstellung und
erzählt dabei »op Plattdüütsch«, der Muttersprache
Ludwig Nissens, von den
Lebensstationen des Auswanderers.
Um verbindliche Anmeldung unter Telefon
04841/2545 oder per E-Mail
an kasse@museumsverbundnordfriesland.de wird gebeten. Die Teilnahme kostet
acht Euro inkl. Eintritt. lg

Maid og Ace. Foto: PR

KONZERT

Punk voll
Wut und
Energie
Husum. Am Sonnabend,
dem 19. November, spielt
die englische Band »Maid
of Ace« im Husumer Speicher: Vier Schwestern, die
adrenalingeladenen PunkRock liefern.
Ihr YouTube-Hit »Bone
Deth« aus dem Jahr 2014
erreichte mittlerweile
2,8 Millionen Aufrufe, sie
spielten auf dem Glastonbury Festival 2015 und
ihr Album »Maid In England« schaffte es auf Platz
9 der »Top 50 Albums of
2016“«des Magazins »Vive
Le Rock«.
Bekannt für ihre Energie und Wut auf der Bühne
machen Alison Cara Elliott
(Lead vocals/Guitar), Anna
Coral Elliott (Vocals/Guitar), Amy Catherine Elliott (Bass/Vocals) and Abby
Charlotte Elliott (Drums)
sich weiterhin einen Namen auf der ganzen Welt
und lassen sich durch
nichts bremsen.
Das Konzert beginnt um
20.30 Uhr. lg

