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Landestheater viser Shakespeares frydefulde for-
elskelseskomedie »Wie es euch gefällt«, og det er 
med skuespil, der behager.
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Rendsborg. På Shakespeares tid blev 
alle roller på teatret spiller af mænd. 
Det blev anset som umoralsk at la-
de en kvinde spille teater, så mænd 
spillede derfor også kvinderoller. 
Det virkede dengang helt alminde-
ligt og da slet ikke komisk.

I dag er det crazy komik eller fal-
den-på-halen-komedie at lade mænd 
spille kvinder.

Landestheater havde i weekenden 
premiere på en slanket udgave af 
Shakespeares »As You Like It«, der i 
den tyske oversættelse hedder »Wie 
es euch gefällt« - og på dansk er 
kendt som »Som man behager«. Her 
spiller mænd kvinder, og kvinder 
spiller mænd. Katrin Schlomm har 
rollen som Orlando, og Simon Keel 
spiller Rosalind, den anden halvdel 
af komediens førstepar, mens Chri-
stian Simon også har kjole på i rol-
lerne som Celia og Phøbe. Det får 
os ikke kun til at tygge lidt på vore 
kønsbilleder, men også til at le. Den 
slags er især sjovt i Tyskland af en el-
ler anden grund. 
Alle jagter hinanden, forelskede og 
forvirrede som de er. Hvem finder 
nu sammen med hvem?

Som den mest berømte replik i 
stykket lyder: »Hele verden er en 
scene, hvor mænd og kvinder spiller 
deres roller…«.

Eventyrkomedien åbnes godt nok 
med had og udstødelse, da unge Or-
lando og unge Rosalinde mod deres 
vilje sendes ud i Ardennerskovene 
af deres respektive familier, men 
det politiske spiller en underordnet 
rolle i dette Shakespeare-stykke. Det 
er kærlighedens væsen, det drejer 
sig om. Detaljeret og omstændeligt. 
Magtens kolde og brutale mænd sen-
der unge, ubefæstede sjæle ud i de 
store Ardennerskove. Af sted med 
unge Orlando og unge Rosalinde - 
fædrenes mulige synder og fortidens 
had fører dem i armene på hinan-
den, og så opstår sød forelskelse 
Det hjælper, at instruktøren Kathrin 
Mayr har droppet birollerne i styk-
ket - enten helt eller ved at lade de 
blot fem skuespillere på scenen spil-
le dobbeltroller. Jeg har det med at 
blive temmelig forvirret over Shake-
speares omfattende persongallerier, 
hvor der nogle gange godt kan skæ-
res overflødigt fedt fra. Det er lykke-

des Kathrin Mayr godt.
Ud over de nævnte aktører er det 

René Rollin, der spiller to gange her-
tug (både den landflygtige Hertug 
Senior og broren Hertug Frederick) 
Lorenz Baumgarten, der er Orlandos 
bror og hyrden Sylvius, og endelig 
Timon Schleheck, der blandt andet 
harrollen som stykkets nar, som på 
charmerende og humoristisk vis flir-
ter med publikum. Timon Schleheck 
er en komedie i sig selv. Lidt livstræt 
af egne vittigheder og forunderligt 
troskyldig med virtuos beherskelse 
af Shakespeares kringlede ordspil i 
både betoning, krop og sind. 

Kærlighedens snørklede veje er 
rammet ind af en enkel scenografi 
af rudeformede gestalter i forskel-
lige farver og med lys. Det er pas-
sende til den friske iscenesættelse, 
der emmer af rigtig godt skuespil. 
Det er frem for alt Katrin Schlomm, 
der som en både mild, sødmefuld og 
hævngerrig Orlando, og Simon Keel, 
der i sin androgyne spagat, trækker 
læsset i denne fine forestilling. Det 
er skuespil, der behager.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Wie es euch gefällt 
- Skuespil af William Shakespea-
re. Iscenesættelse: Kathrin Mayr. 
Scenografi og kostume: Katha-
rina Philipp. Premiere på Rends-
borg Teater den 24. marts. Vises 
på Rendsborg Teater (15. april), 
i Slesvighus (29. marts samt 12. 
og 30. maj), i Husumhus (10. og 
18. april), Stadttheater Heide (19. 
april), Theater Itzehoe (19. maj) 
og Flensborg Teater (18. maj samt 
1. og 19. juni).

Fra første drabelige slagsmål til sid-
ste kærlige omfavnelse spindes vi 
ind i scenisk trylleri i Shakespeare-
opsætningen på Landestheater. Her 
er det  Timon Schleheck og  Katrin 
Schlomm i slagsmål. Fotos: Henrik 
Matzen

Katrin Schlomm og Simon Keel er 
kravlet op på en af ruderne i sceno-
grafien til »Wie es euch gefällt«.

Dobbeltkønnet 
  spagat

RESÜMEE

Androgyner Spagat
Im Landestheater läuft derzeit eine gekröpfte Ausgabe von William 
Shakespeares genüsslicher Liebeskomödie »Wie es euch gefällt«, und 
das mit sehr ansprechendem Schauspiel. Die lebhafte Inszenierung 
strotzt geradezu vor herrlicher Schauspielfreude. Hervorzuheben ist 
besonders Kathrin Schlomm als sowohl milde, süße als auch gehässige 
Orlando und Simon Keel, der mit seinem androgynen Spagat in dieser 
schönen Aufführung ganz vorne mitspielt.

THEATER
dpa

Kiel. Dem 100. Jahrestag des Kieler Matrosenauf-
stands und der Novemberrevolution widmet sich 
das Theater Kiel in seiner nächsten Spielzeit in 
Oper und Schauspiel.

Marco Tutinos Oper »Falscher Verrat« wird in 
einer Inszenierung von Generalintendant Daniel 
Karasek am 3. November uraufgeführt, wie das 
Theater am Montag mitteilte.

Der italienische Komponist habe für Kiel seine 
erste deutschsprachige Oper geschrieben.

Mit »Neunzehnachtzehn« von Robert Habeck 
und Andrea Paluch kommt außerdem ein Stück 
zurück, das 2008 seine Uraufführung feierte.

Der heutige Grünen-Bundesvorsitzende sowie 
Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schles-
wig-Holstein Habeck und seine Frau, die Schrift-
stellerin Paluch, haben das Stück im Auftrag des 
Schauspiels Kiel geschrieben.

Es soll von Ende November an um mehrere Or-
te in der Stadt erweitert zu einer »mobilen The-
ater-Erlebnisreise durch das revolutionäre Kiel« 
werden. 

Inszenierungen zum Aufstand Neues Buddenbrookhaus
LITERATURMUSEUM
dpa

Lübeck. Das Lübecker Buddenbrookhaus 
verdoppelt sich. Aus dem Stammhaus der 
Familie Mann und einem Nachbargebäude 
soll ein modernes Literaturmuseum wer-
den. Die historischen Fassaden der beiden 
Häuser sollen aber erhalten bleiben, sagt 
das Architektenteam.Lübeck. Das Lübecker 
Architektenbüro THM hat den Wettbewerb 
zur Neugestaltung des Buddenbrookhauses 
gewonnen. 

Der preisgekrönte Entwurf sieht vor, das 
bestehende Buddenbrookhaus mit dem 
Nachbarhaus zu einem Literaturmuseum 
zu vereinen. Hinter den beiden historischen 
Fassaden soll ein moderner Museumsbau mit 
rund 2500 Quadratmetern Nutzfläche entste-
hen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2019 ge-
plant, die Kosten werden auf rund 18 Milli-
onen Euro geschätzt. Das Haus gehört nach 
Angaben der Kulturstiftung der Hansestadt 
Lübeck mit mehr als 40.000 Besuchern jähr-
lich zu den erfolgreichsten Literaturmuseen 
in Deutschland. 


