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Zoom: Katrin Schlomm i en af sine allerbedste roller på Landestheater: Miss Marple i en moderne multimedie-tid. Fotos: Henrik Matzen

Det er ikke indholdet, der gør »Mörder Ahoi!« på Landestheater super-interessant, men kombinationen af 
indhold og iscenesættelse. En fantasifuld og intelligent forestilling, der sprudler med nye indfald.
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Rendsborg. Landestheater præsente-
rede i weekenden en absolut topsco-
rer, som må kunne appellere både til 
et modent teatervant publikum og 
et yngre publikum, der ellers sjæl-
dent lader sig friste af scenekunst.

Man skal ikke lade sig afskrække 
det ellers traditionelle udgangs-
punkt: »Mörder Ahoi!« er baseret på 
en Miss Marple-film fra 1964. Den 
snusfornuftige amatørdetektiv må 
til søs for at løse gåden om et be-
styrelsesmedlem i en velgørenheds-
organisation, der myrdes med gift. 
Der er nemlig flere ting om bord på 
skoleskibet »Battledore«, der ikke er, 
som de burde være.

Det er ikke indholdet, der gør 
denne forestilling super-interessant, 
men kombinationen af indhold og 
iscenesættelse. Man tror, man er 
hos en marskandiser, når man sæt-
ter sig til rette i stolen og ser scenen 
fyldt med en lommelygte, en ka-
sket, dukker, en paryk, en model af 
et sejlskib, en gammeldags telefon 
med nummerskive, damesko, video-
kameraer, dingenoter og himstre-
gimser. Meningen med galskaben 
bliver klar, så snart forestillingen be-
gynder. De tre skuespillere, Kathrin 
Schlomm, Simon Reel og Christian 
Hellrigl, løber spidsrod på scenen 
for at styre videokameraer, der proji-
cerer de scener, der filmes, op i stort 
format på scenens store hvide bag-
grund.

Godt gennemtænkt
Samtidig spiller de tre aktører tradi-
tionelt, analogt skuespil, så fortæl-
lingen hele skifter mellem flere pla-
ner og byder på frappante effekter. 
Det er ukonventionelt og usædvan-
lig godt gennemtænkt. Det er sådan 

noget teater, man har sukket efter 
også at se på Slesvig-Holstens store 
egnsteater.

Meget kan gå galt her, hvor skue-
spillerne skal multitaske mellem 
skuespil og skabe illusioner foran 
kameraene - til det sidste hører også 
finmotorik og teknisk snilde. Flere 
af scener skal klappe på sekundet. 
Her er udfordring til begge hjerne-
halvdele.

Kathrin Schlomm har en blød og 
afdæmpet stemmeføring som Miss 
Marple og håndterer sin rolle gan-
ske formidabelt. Den var gået i styk-
ker, hvis hun havde overgearet den, 
men det gør hun netop ikke. Simon 
Reel springer ind og ud af roller som 
blandt andre kaptajn Rhumstone og 
Miss Marples fortrolige, Jim Strin-
ger. Christian Hellrigl spiller blandt 
andet den strafforflyttede komman-
dør Breeze-Connington og inspektør 
Craddock.

Der er flere fantastiske scener at 
glæde sig til: Et knivmord, så blodet 
flyder. En menneskemængde, der er 
låst inde og trues af druknedøden - 
små dukker, der gemmer sig bag et 
trådhegn i forstørret format på sce-
nens skærm. Miss Marples kemiske 

undersøgelser, der illustreres ved 
at puste i sugerør i sæbevand, som 
forstørres op til et broget og stadigt 
skiftende mønster. Og ikke mindst 
åbnings- og slutscenerne, hvor en bil 
drøner gennem en tunnel - en fan-
tastisk illusion skabt med en model-
bil, et gennemsigtigt rør og små lys 
på en cirkelform, der trækkes frem 
og tilbage over røret. Alt dette skal 
bare ses.

Det er en fantasifuld og intelligent 
forestilling, der sprudler med nye 
indfald. Skuespillerne har den fuld-
stændig under kontrol. Tag ind og se 
den. Man ved ikke, hvornår du næ-
ste gang får chancen for noget så fa-
belagtigt godt teater.

Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater: Mörder Ahoi! Instruk-
tion og scenografi: Klaus Gehre. 
Kostume: Simon Fröhlich. Pre-
miere i Rendsborg Teater den 2. 
februar. Vises i Flensborg Teater 
den 7. og 20. februar, 2. marts 
og 17. april, i Rendsborg Teater 
den 16. februar, 10. marts samt 
6. og 18. april, i Slesvighus den
27. marts og i Stadttheater Heide
den 21. februar.

Fabelagtigt godt teater

Se se: Katrin Schlomm, 
Christian Hellrigl og Si-
mon Keel i Klaus Geh-
res visuelt flotte isce-
nesættelse »Mörder 
Ahoi!«.

København. Sanger og sangskri-
ver Peter Sommer blev lørdag af-
ten den helt store vinder ved ud-
delingen af de danske musikkriti-
keres pris Steppeulven.

Med sit første soloalbum i fem 
år »Elskede at drømme, drømmer 
om at elske« modtog han nemlig 
prisen for årets album.

Men hans evner til at skrive 
tekster og komponere sange gav 
ham også priser som årets tekst-
forfatter samt årets komponist.

Prisen som årets vokalist gik 
til den 36-årige forsanger i The 
Minds of 99, Niels Brandt. Bandet 
tog dog også en pris med hjem 
som årets livenavn. Det er andet 
år i træk, at The Minds of 99 får 
den. Jada, som er en af Danmarks 
nye poptalenter, blev tildelt pri-
sen for året sang med sangen 
»Keep Cool«. I sidste uge vandt Ja-
da P3's talentpris, og også lørdag 
aften blev hun kåret som årets 
håb 

Årets musiker blev Anja Jacob-
sen, mens prisen til årets produ-
cer blev givet til Nis Bysted. For-
uden ni priser om det forgangne 
års præstationer inden for musik 
blev der også uddelt den prestige-
fyldte årets pionerpris. Den gik til 
Laid Back.  Gruppen blev startet 
i 1979 af John Guldberg og Tim 
Stahl. De to står blandt andet bag 
hittet »Sunshine Reggae«.

Derudover modtog Najaaraq 
Nicoline Vestbirk musikkritiker-
nes Initiativpris. Under lørdagens 
show optrådte Jada, Laid Back, 
Værket, Lydmor, Speaker Bite Me 
og Night Fever.

Steppeulven uddeles af Forenin-
gen af Danske Musikkritikere, 
som består af musikkritikere fra 
danske dagblade og musikmedier. 
Den blev uddelt for første gang i 
2003. /ritzau/
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Sommer 
snuppede 
Steppeulve
tre gange

Peter Sommer tog priser på stribe 
ved Steppeulven 2019.  Foto: Tor-
ben Christensen/Scanpix

Neu Duvenstedt. Am Samstag, 
den 9. Februar laden Hofleiter 
Thomas Hirsch und die Musiker 
Franz-Reinold Organista und Mat-
thias Kempendorf zum gemeinsa-
men Singen von Volksliedern und 
Folksongs auf den Kolonistenhof 
nach Neu Duvenstedt ein.

Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Einzig der Spaß und die 
Freude am Singen stehen im Vor-
dergrund. 

Liedertexte werden ausgegeben. 
Beginn ist 19:30 Uhr. hcd

MITSINGEN

Volkslieder 
in Neu 
Duvenstedt

RESÜMEE
Das Landestheater präsentierte 
am Wochenende einen absolu-
ten Topscorer, der sowohl ein 
reiferes, ans Theater gewöhn-
te Publikum als auch jüngere 
Zuschauer, die sich selten von 
Bühnenkunst verführen las-
sen, ansprechen müsste.»Mör-
der Ahoi!« basiert auf einem 
Miss-Marple-Film von 1964. Es 
ist die Verbindung von Inhalt 
und Inszenierung, die diese 
Vorstellung super-interessant 
macht. Drei Schauspieler be-
finden sich auf der Bühne in 
einer Art Spießrutenlauf, um 
die Videokameras zu bedienen, 
welche die gefilmten Szenen in 
Großformat auf einen großen 
weißen Hintergrund auf der 
Bühne projizieren. Gleichzeitig 
liefern die drei Akteure traditi-
onelles Schauspiel, so dass die 
Erzählung andauernd zwischen 
verschiedenen Ebenen wechselt 
und treffende Effekte bietet. 
Das ist unkonventionell und 
ungewöhnlich gut durchdacht.


