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35.000 billetter til Bon Jovi i Sønderborg
Det nye koncertområde i Sønderborg giver plads til den største koncert i byen nogensinde.
VERDENSNAVN

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Sønderborg kommer i selskab med
byer Stockholm, Dublin, Liverpool,
Bukarest, Wien og Madrid. Det er
nemlig nogle af de steder, bandet
Bon Jovi giver koncert næste år.
Tirsdag den 11. juni 2019 kommer
bandet Bon Jovi til Sønderborg for at
give den største rockkoncert i Sønderborg nogensinde på det nye koncertområde på Kær Vestermark. Der

bliver sat 35.000 billetter til salg til
koncerten, som er en del af turneen
»This House Is Not For Sale«.
- Det bliver en af de største koncerter i Danmark næste år. Med den
her koncert kommer Sønderborg op
i superligaen af koncertarrangører,
siger Jes Johansen, der er eventchef
ved »Kultur i Syd«, der arrangerer
koncerten sammen med foreningen
Kulturpartneren.
Bon Jovi begyndte turneen i år i
USA og Sydamerika, og det er bandets første turné i seks år. Turneen
i 2019 begynder i Rusland i maj og

går videre til Estland, Sverige og
Norge, mens Sønderborg er fjerde
stop på turneen, der har 18 koncerter i blandt andet Tyskland, Holland,
Irland og England. Jes Johansen forventer, at en stor del af publikum
vil komme fra Tyskland, hvor der er
programsat Bon Jovi-koncerter i Düsseldorf og München.

Def Leppard varmer op
- Vi er stolte af, at kunne præsentere
toppen af poppen i Sønderborg. Det
vilde er, at Def Leppard er med på
touren. De er hovednavne på flere

festivaler i Europa. Når vi lægger
dem sammen med Bon Jovi, er der
tale om to af de største navne, siger
Jes Johansen.
Bandet består blandt andet af de
oprindelige medlemmer Jon Bon Jovi, David Bryan og Tico Torres samt
Hugh McDonald, Everett Bradley og
Phil X. Bandet har 95 sange at vælge
imellem såsom »You Give Love A Bad
Name«, »It's My Life«, »Wanted Dead
Or Alive«, »Bad Medicine«, »Who
Says You Can't Go Home«, »Keep the
Faith« og naturligvis »Livin' On A
Prayer«.

Kraftige buh-råb til instruktøren
Landestheaters skuespilchef er kendt for sine statiske opsætninger. Det går nu ud også ud over operaen
»Den flyvende Hollænder«. Sangernes præstationer er dog fremragende.
ANMELDELSE
Lars Geerdes
lg@fla.de

Flensborg. Man ser ikke et skib på
scenen, som det ellers er kutyme,
når tæppet åbner sig under ouverturen til »Den flyvende Hollænder«.
Til gengæld ser man en stor salon,
som er befolket af en flok åbenbart
meget trætte mandfolk. I baggrunden er der et stort hul i væggen, som
åbner op for et blik ind i et andet
univers, der er domineret af en stor
trappe. De dystre og velkendte toner
fra symfoniorkestret illustrerer på
smuk vis den mørke atmosfære på
scenen, og spændingen stiger blandt
publikum, der lørdag aften overværer premieren til Wagners roman
tiske opera i Flensborg Teater.
Man kan med rette have en kritisk
holdning til Richard Wagner. Som
menneske var han gennemsyret af
antisemitisme og generelt en problematisk personlighed. Som komponist havde han vovemod og en
evne til at skabe geniale værker. En
anmeldelse skal dog ikke diskutere
komponistens holdninger, men beskæftige sig med den aktuelle forestilling.
Schleswig-Holsteinisches Landestheater satser på en anderledes
fortolkning af »Den flyvende Hollænder« ved at overlade opgaven til
skuespilchef Wolfram Apprich. Og
det kan mærkes. Desværre.

Stive skuespillere
Apprich er i forvejen kendt for, at
det er ordene, der er det vigtigste
i hans opsætninger. Skuespillerne
skal ofte agere meget stive, der er
næsten ingen bevægelse, og scenografien bliver tit reduceret til det allermest nødvendige.
På samme måde tager han sig af
denne opera. Efter det første gode
indtryk, man får under ouverturen,
går det straks ned ad bakke. Styrmanden går rundt i sko med absurd
høje plateausåler. Måske fordi tenoren Fabian Christen ikke er særlig
høj, men hvis det var et problem,
kunne man have løst det på en mere elegant måde. I den mundering
bliver styrmanden (og den stakkels
sanger) direkte latterliggjort. Under
styrmandens smukke arie skal Fabian Christen ovenikøbet agere på en
mærkelig grov og uforståelig måde.
Hvad skal det være godt for?
I det hele taget er der mange de-

Kvindekoret er placeret på et stillads, der ligner en vokstavle i en bikube. Herfra iagttager havnebyens kvinder det første møde mellem Senta (Anna Schoeck, t.v.) og Hollænderen (Kai-Moritz von Blanckenburg). Til højre ses Sentas
amme, Mary (Eva Schneidereit). Foto: Henrik Matzen

taljer, hvis mening forbliver uklar.
Matrosernes tøj er et vildt sammensurium. Der er bare ingen, der ser
ud som sømand. Det gør kaptajnen i
øvrigt heller ikke.

Bikube på scenen
Korkvinderne i anden akt bærer til
gengæld stort set ens påklædning.
De er placeret på et kæmpestort stillads, der ser ud som en vokstavle i
en bikube, mens de synger om, at de
spinder om kap. Operaen opføres jo
på tysk og derfor synger de »Summ'
und brumm' ...«. Er instruktøren
blevet inspireret til bikuben, fordi
man på tysk associerer »summen«
og »brummen« med flittige honningbier? En sådan sproglig joke kunne
man måske grine ad for en stund,
men stilladset bliver stående gennem hele akten, så alle andre aktører er tvunget til at klatre og kravle
igennem det på den mest absurde
måde.
Stilladset er forsvundet i tredje
akt, men bliver ikke erstattet af noget andet. Et stort hvid lærred dominerer nu scenens baggrund, og foran
det står koret stive som stenstøtter,
mens det synger om fest og dans.
Instruktøren er immervæk så konsekvent, at heller ikke gyserscenen,
når de hollandske spøgelser vågner,
udløser større armbevægelser. Og

RESÜMEE
Hätte das Schleswig-Holsteinische Landestheater Richard
Wagners Oper »Der fliegende
Holländer« konzertant aufgeführt, wäre der Jubel nach der
Premiere am Sonnabendabend
in Flensburg wohl unendlich
gewesen.
Ein herausragendes Sängerensemble und ein ebenso aufspielendes Sinfonieorchester unter
der Leitung von Generalmusikdirektor Peter Sommerer sorgten für musikalischen Hochgenuss, der denn auch mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.
Die von Schauspieldirektor (!)
Wolfram Apprich gestaltete Inszenierung war jedoch statisch,
langweilig sowie in Teilen unverständlich und absurd. Kräftige Buh-Rufe gab es daher für
ihn, als er sich nach der Vorstellung dem Publikum zeigte.
dog: En korsanger ser ud som Karl
Marx og rækker på et tidspunkt en
knytnæve i vejret.
Hele opsætningen er altså ret kedelig, uigennemskuelig og absurd.
At man alligevel ikke går helt skuf-

fet hjem efter denne forestilling,
skyldes det fine sangerensemble.
Kai-Moritz von Blanckenburg (Hollænderen), Anna Schoeck (Senta),
Markus Wessiack (Daland), Adrian
Xhema (Erik), Eva Schneidereit (Mary) og Fabian Christen (Styrmand)
leverer uden undtagelse fremragende sangpræstationer. Koret, instrueret af Bernd Stepputis, byder som
sædvanlig på en stærk oplevelse, og
sidst, men ikke mindst, er symfoniorkestret, dirigeret af Peter Sommerer, ren ørefryd. Hvis Landestheater
havde valgt en koncertant opførelse
af »Den flyvende Hollænder« på dette niveau, ville anmelderen nok have bedømt den til fem flueben.
Premieregæsterne kvitterede musikernes præstationer med stående
bifald. Da instruktøren kom på scenen, blev han dog modtaget med
nogle kraftige buh-råb.
Næsten som i Bayreuth.
Schleswig-Holsteinisches Landestheater: Der fliegende Holländer. Opera af Richard Wagner med libretto af kompo
nisten. Instrueret af Wolfram
Apprich, dirigeret af Peter Sommerer. Premiere lørdag aften i
Flensborg Teater.

Billetsalget begynder fredag den
2. november klokken 10 på Ticketmaster.
Der er fire slags billetter. Siddeplads 975 kroner, golden circle ståplads (tæt på scenen) 975 kroner, ståplads 710 kroner samt vip-billetter
med mad og drikkevarer inklusiv
siddeplads eller ståplads ved scenen
til 2000 kroner.
Der er 3000 siddepladser på tribuner samt 3000 ståpladser ved scenen
samt 3000 vip-billetter. Resten af billetterne er ståpladser.

LIEDERMACHER

Insterburg
ist tot
Berlin. - Der
Liedermacher
und Sänger
Ingo Insterburg (»Ich liebte ein Mädchen«) ist tot.
Er starb nach
kurzer schwe- Ingo Insterburg.
Foto: Jens Kalarer Krankheit
ene/dpa
im Alter von
84 Jahren. Der
Liedermacher hatte Ende der
1960er gemeinsam mit Come
dian Karl Dall, dem Schauspieler
Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht die Band Insterburg & Co gegründet. Zu einem
Zeitpunkt, zu dem es den Begriff
Stand-up-Comedy in Deutschland
noch nicht gab, erlangte die Band
Kultstatus mit einem neuen Typ
von Unterhaltung: Blödel-Musik
und Parodien für den einfachen
Humor. Damit war sie Vorbild für
Künstler wie Otto und Mike Krüger. Bekanntestes Lied der Band
war das von Insterburg vorgetragene »Ich liebte ein Mädchen
aus...«. Noch heute parodieren
unzählige Fans den Endlosreim
in Youtube-Videos. Gelegentlich
wurden Insterburg & Co als »Blödelbarden« bezeichnet. Ingo Insterburg habe damit nicht so viel
anfangen können. Er habe sich
eher als »Musik-Komödiant« gesehen und von »Blödeleien mit Musik« gesprochen.

Kinskis Nachbar
Mehr als 55 Jahre stand Ingo Insterburg auf der Bühne. In seiner
Wohnung in der Uhlandstraße
im alten Berliner Westen lebte er
Zimmer an Zimmer mit dem inzwischen gestorbenen Schauspieler Klaus Kinski. Dessen Brechtballaden begleitete er musikalisch
als »Guitar-Ingo«, wie Kinski ihn
auf der Bühne ankündigte.
Ein »Musik-Tausendsassa« sei Ingo Insterburg gewesen, so Nietsch
voller Bewunderung. Unter anderen habe er Gitarre, Geige, Querflöte und Saxofon beherrscht manche gleichzeitig. Zudem baute er skurrile Instrumente: Eine
Flöte aus einer Bürste, ein Saxofon aus einem Abwasser-Schlauch
und ein Banjo aus einem Eimer.
»Alles, was man zum Klingen
bringen kann, das mach ich«, habe er gesagt. Das habe ihm viel
Bewunderung in seiner Branche
eingebracht, so sein langjähriger
Musik-Manager Frank Nietsch.
Vor allem sei Ingo Insterburg aber
eines gewesen: »Ein hart arbeitender Mensch mit einem unglaublichen Musikgespür.«
Marion von der Kraats, dpa

