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Lorenz Baumgarten (i forgrunden) har rollen som det uægte barn i komedien »Bürger Schippel«. I baggrunden ses de småborgerlige medlemmer af mandsko-
ret spillet af Andreas Torwesten, Reiner Schleberger og Klaus Gramüller. Foto: Henrik Matzen

Landestheater viser Carl Sternheims komedie »Bürger Schippel« om småborgerlighed og snerpethed i 
kejsertidens Tyskland. Er der så forfærdeligt meget, der har ændret sig siden?
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Slesvig. Tiden under kejser Wilhelm 
var præget af pomp og pragt og for-
loren sta�age. Mennesket var ikke 
frit, men underlagt småborgerlige 
normer i et stærkt hierarkisk sam-
fund.

Dramatikeren Carl Sternheim 
(1878-1942) afskyede borgerskabets 
indsnævrede moralforestillinger og 
gjorde en dyd ud af at udstille falsk-
heden på scenen. 
Det skabte ravage.

I 1911 blev hans lystspil »Der Hose« 
uropført i Berlin, men politiet ned-
lagde hurtigt forbud mod stykket. 
Det handlede om en borgerlig kvin-
de, der på åben gade tabte sine un-
derbukser.

Et år senere var den gal i Mün-
chen. Stykket delte publikum i en 
sådan grad, at det kom til håndge-
mæng i teatersalen. Selv skuespil-
lerne blev angrebet af den utilfredse 
del af publikum. Der blev kastet fla-
sker og hårde stykker træ op på sce-
nen, og til sidst måtte skuespillerne 
evakueres fra tumulterne.

I weekenden havde Landestheater 
i Slesvighus forårets sidste premi-
ere, og det var med et af Carl Stern-
heims satiriske stykker: Historien 

om Bürger Schippel, der synger som 
en drøm, men som i borgerskabets 
øjne er en proletar, en bastard, der 
er født uden for ægteskab, og som 
formenesadgang til de fineres sel-
skab. De fisefornemme har bare ét 
problem: Den årlige korkonkurren-
ce står for døren, og mandskorets 
tenor er netop gået bort. Man vil jo 
så gerne vinde konkurrencen og be-
holde prestigen - men skal det være 
med denne Paul Schippel, der har en 
vidunderlig tenor, men som er født 
uden for ægteskab?

Lorenz Baumgarten spiller den 
uforfærdede Schippel iført mao-tøj, 
med bowlerhat, langt hår og fuld-
skæg. Han er ikke sådan at sætte i 
bås, og kostumeringen falder godt i 
tråd med Sternheims menneskesyn: 
Den enkelte er unik og kan og skal 
ikke uniformeres.

En lettere bizar uniform bærer 
til gengæld de tre småborgerlige 

korsangere, guldsmeden Tilmann 
Hicketier, den fyrstelige embeds-
mand Krey og bogtrykkeren Andreas 
Wolke - spillet af henholdsvis Rei-
ner Schleberger, Klaus Gramüller 
og Andreas Torwesten. Hvilken tid 
vi befinder os i er ikke helt klart ef-
ter scenografi og kostumering at be-
dømme.

Der er lidt 1950ere og 1960ere over 
røvballegardinerne, men der er og-
så levn fra kejsertiden i den komi-
ske fyrstes kejserlige paradehjelm. 
Fyrsten, der spilles af Nenad Subat, 
kaster sit kærlige blik på guldsmed 
Hicketiers søster, der spilles af Man-
ja Haueis - og hun smigres af at være 
eftertragtet af en mand af en sådan 
kaliber. Jo tak, vi kan grine af det, 
fordi det var en latterlige fyrste fra 
gamle dage, men hvor meget har i 
virkeligheden ændret sig? Se hvor-
dan vi sværmer for kendte menne-
sker i dag. Selfie-fotos med professio-

nelle fodboldspillere, rocksangere og 
tv-værter, og jeg-skal-give-dig-skal-
jeg. I det hele taget har Landestheat-
ers opsætning indirekte kommenta-
rer til den moderne tids overflade-
ræs, intolerance og hovmod. Lisa 
Karlström spiller guldsmed Hicke-
tiers hustru, Jenny, der ikke vil tage 
Paul Schippers navn i sin mund og 
stammer, hver gang hun ikke kan 
undgå det.

Alligevel blev jeg ikke helt rørt af 
forestillingen. Noget mangler for, 
at den går ind. Måske er det iscene-
sættelsen, måske er stykket lidt for 
kunstlet og bedaget med det redu-
cerede sprog, hvor artikler og adjek-
tiver ofte er udeladt. Replikker afle-
veres i en telegramstil, og det gøres 
godt. Bevares, det er ikke skuespil-
let, der fejler noget.

Bürger Schippel  spilles på Rends-
borg Teater den 13. maj, i Husumhus 
den 16. maj og 5. juni, i Theater an 
der Stadthalle i Neumünster den 17. 
maj, i Flensborg Teater den 22. maj 
og 13. juni, i Stadttheater Heide den 
24. maj, i Erheiterung i Meldorf den 
29. maj og i Slesvighus den 3. og 9. 
juni.

Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater: Bürger Schippel - kome-
die af Carl Sternheim. Premiere i 
Slesvighus den 6. maj. Iscenesæt-
telse: Sascha Bunge. Scenografi 
og kostume: Angelika Wedde. 

Dem vi ikke vil lege med

RESÜMEE

Die, mit denen wir nicht 
spielen wollen
Das Landestheater führt Carl Sternheims Komödie »Bürger Schippel« 
auf, die von Kleinbürgertum und Prüderie handelt. Die Geschichte han-
delt von Bürger Schippel, der traumhaft singen kann, in den Augen der 
Bürger aber nur ein Prolet ist, ein Bastard, der unehelich geboren wur-
de, und dem der Zugang zur besseren Gesellschaft verwehrt wird. Die 
Inszenierung des Landestheaters ist ein indirekter Kommentar zur mo-
dernen Oberflächlichkeit, zu Intoleranz und Hochmut.

Husum. Am Montag, 28. Mai, lädt 
NDR Kultur zusammen mit dem 
Musikfestival »Raritäten der Kla-
viermusik« den ukrainischen Pia-
nisten Artem Yasynskyy in den 
Rittersaal im Schloss vor Husum 
zum »NDR Kultur Foyerkonzert 
on tour« ein. Artem Yasynskyy 
ist berühmt für seine Fingerfer-
tigkeit und nimmt das Publikum 
durch sein Spiel, seine Mimik und 
Gestik mit auf eine musikalische 
Reise.

Der Lebenslauf von Artem 
Yasynskyy ist geprägt von 
Auszeichnungen und Preisen. 
Aufgewachsen in einer Musi-
kerfamilie wird der 1988 in der 
Ukraine Geborene bereits im Al-
ter von sieben Jahren Schüler der 
Spezialhochschule für begabte 
Kinder und Instrumentales Mu-
sikstudium der staatlichen Musik-
hochschule seiner Geburtsstadt 
Donezk.

Seine Ausbildung dort schließt 
er mit Auszeichnung ab, ebenso 
wie seinen Masterstudiengang an 
der Bremer Hochschule für Kün-
ste. Während dieser Zeit konzer-
tiert er bereits auf der ganzen 
Welt. Er erhält den Steinway-
Förderpreis in Hamburg, war 
Stipendiat der Hans und Stefan 
Bernbeck-Stiftung, gewann u. a. 
den Hauptpreis sowie Hofman-
preis beim Ersten Deutschen Kla-
vierwettbewerb Polnischer Musik 
in Hamburg und den dritten Preis 
bei der Gian Battista Viotti Inter-
national Piano Competition.

Das NDR Kultur Foyerkonzert 
on tour findet im Vorfeld der »Ra-
ritäten der Klaviermusik« statt. 
Das Festival, auch bekannt als Pia-
no Festival Husum, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Werke zu prä-
sentieren, die trotz ihrer einzigar-
tigen Qualität keinen Eingang in 
das klassische Standardrepertoire 
gefunden haben. Das Festival fin-
det vom 18.-25. August im Schloss 
vor Husum statt. hcd
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Foyerkonzert 
im Schloss 
vor Husum

Artem Yasynskyy. Foto: Kreis 
Nordfriesland




