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KULTUR

Quern. Die Deutsch-Skandinavi-
sche Musikwoche in der Bildungs-
stätte Jugendhof Scheersberg ist 
eine internationale Musikbegeg-
nung mit langjähriger Tradition 
zur Osterzeit. In diesem Jahr fin-
det sie zum 57. Mal statt. 130 jun-
ge Musiker aus verschiedensten 
Nationen begegnen sich für eine 
Chor- und Orchesterwoche.

Traditionell wird die Christkir-
che in Rendsburg den Rahmen 
für das Ostersonntag-Konzert 
am 21. April um 17 Uhr bilden. 
Das große öffentliche Schluss-
konzert findet am Ostermontag, 
dem 22. April, um 19 Uhr in der 
Scheersberghalle statt

Prof. Mika Eichenholz aus 
Schweden und Prof. Friederike 
Woebcken aus Deutschland wer-
den Orchester und Chor der Mu-
sikwoche leiten und dirigieren. 

Auf dem Programm für Chor 
und Orchester steht das Werk 
»Der Feuerreiter« von Hugo Wolf. 
Das Orchester spielt von Schos-
ta kowitsch die 5. Sinfonie d-Moll 
op. 47 und Stenhammars Kon-
zertouvertüre op. 13 »Excelsior!«. 
Für den Chor stehen Werke von 
u.a. Nørgaard, Tomis, Vasks und 
Brahms auf dem Programm. 

Der Einlass ist um 18 Uhr. Der 
Eintritt kostet 16 Euro, Azubis, 
Studenten und Arbeitslose zah-
len acht Euro, Schüler (nur mit 
Schülerausweis) vier Euro. Ein-
trittskarten für Rendsburg gibt es 
ausschließlich an der Abendkasse, 
Karten für die Scheersberghalle 
sind im Sekretariat der Bildungs-
stätte erhältlich, in den Apothe-
ken der umliegenden Gemeinden, 
und an der Abendkasse. hcd

MUSIKWOCHE

130 Musiker 
zu Gast

Husum. Maleren Rüdiger H. Breit-
bart (1941-2002) begyndte at male 
efter at have fået konstateret ski-
zofreni. Igennem kunsten kunne 
han give udtryk for sin sygdom 
og gøre det anskueligt, hvilken 
verden skizzofrene mennesker 
ofte bevæger sig i. Den 31. marts 
åbner Museumsverbund Nordfri-
esland en udstilling med et ud-
valgh af de malerier, som Rüdiger 
H. Breitbart efterlod sig efter sin 
død. Det er Rüdiger H. Breitbarts 
bror og onkel, der har stillet vær-
kerne til rådighed for udstillingen 
»Skizofreni og kunst«, der vises på 
Husum Slot til og med den 9. ju-
ni. Billederne har tidligere været 
vist på udstillinger i Lüneburg og 
Hamborg. hcd

UDSTILLING

Skizofreni 
og kunst

Die Musikwoche findet auf dem 
Scheersberg statt. Foto: Jesper 
Grätsch

I Puccinis opera »Manon Lescaut« er det elskende par uden jordisk chance for at få lykke. 
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Flensborg. Selv om hans tredje ope-
ra betød det store gennembrud for 
komponisten Giacomo Puccini (1858-
1924) og blev en større premiere-
succes end de efterfølgende, er 
»Manon Lescaut« i dag langt fra så 
populær som for eksempel »Tosca«, 
»Turandot« eller »Madama Butterfly«. 
Det skyldes nok, at »Manon Lescaut« 
mangler en decideret ørehænger, 
som publikum vil have i hovedet 
endnu lang tid efter forestillingen - 
hvis man lige ser bort fra et enkelt 
motiv, der blev brugt til »Star Wars«-
filmene. Det er derfor prisværdigt, 
at Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater nu præsenterer en ny opsæt-
ning af operaen. Premieren fandt 
lørdag aften sted i Flensborg Teater.

Det er generalintendant Peter Gri-
sebach himself, der står bag forestil-
lingen, hvor en af de store udfor-
dringer for instruktøren må være, at 
fortællingen er noget usammenhæn-
gende. Librettoen (der er sammen-
stykket af et helt hold forfattere) har 
afgjort nogle svagheder, og for at få 
det nogenlunde til at fungere, gribes 
der til tilbageblik, der skal forklare, 
hvordan man lige er havnet i situa-
tionen. Det mest grelle eksempel er 
i fjerde akt, hvor det elskende par er 
på flugt fra et drab, elskeren Renato 
Des Grieux har begået - uden at mo-
tivationen til drabet bliver tydeligt. 
Så er det godt, at vi i programhæftet 
kan læse os til sammenhængen.

Effektiv scenografi
De fire akter har hver deres skue-
plads, men den udfordring klares 
fint i Michele Lorenzinis enkle, men 
effektive scenografi. Baggrunden er 
lavet som en halvrund blå himmel 
med hvide skyer, som ved hjælp af 
skiftende lys sørger for den passen-
de atmosfære. Ellers er scenen lavet 

som en slags tribune, som er med til 
at skabe dybde og giver aktørerne 
god plads. Med ganske simple rekvi-
sitter tydeliggøres, hvor man lige be-
finder sig. Dog halter opsætningen 
på dette punkt, for kostumerne er 
ikke homogene, så det bliver umu-
ligt at pege på, på hvilken tid histo-
rien egentlig foregår (i modsætning 
til Landestheaters seneste »Manon 
Lescaut«, der var henlagt til det 21. 
århundrede). Hvis man vil tolke det 
på en positiv måde, kan man fore-
stille sig, at det skal være symbol for 
det indtil videre til enhver tid gæl-
dende undertrykkelse af kvinder.

For det er det, historien dybest set 
drejer sig om. Titelheltinden er stort 
set hele tiden på flugt: Fra sin far, 
der vil tvinge hende til et liv i kloste-
ret. Fra en gammel mand, der vil 

bortføre og tvinge hende til at være 
sin mætresse. Fra sin elskede, der er 
en fattigrøv (her viser Manons svage 
karakter og begær efter rigdom og 
anseelse sig). Og fra politiet, efter at 
Des Grieux har begået et drab. Dertil 
kommer den åbenlyse uretfærdig-
hed, at hun bliver fængslet og dømt 
til eksil for at være prostitueret, for-
di hun nægter at adlyde »den gamle 
rigmand«, Geronte de Ravoir. En 
kvindeskæbne, der selvfølgelig ikke 
ender godt.

Erstatning med kort varsel
Peter Grisebach måtte med kort var-
sel hente erstatning for hovedrollen. 
Anna Schoeck blev syg før premi-
eren, og hendes rolle blev overtaget 
af italieneren Mariagrazia De Luca, 
der på den måde fik sin debut i Tysk-

land. Hun var helt overbevisende 
udtryksfuld i både sang og skuespil 
og fik flere gange bifald for åbent 
tæppe. 

Det samme gælder for Chul-Hyun 
Kim. Den prisbelønnede gæste tenor, 
der stammer fra Sydkorea, sang 
for første gang i en Landestheater- 
opsætning, og han gjorde det på im-
ponerende vis. Italiensk bel canto 
som den skal være.

Hverken han eller Mariagrazia 
De Luca havde problemer med at 
trænge igennem, og i den tragiske 
slutakt, hvor kun de to er på scenen, 
blev der fældet den ene og den an-
den tåre i publikum.

Landestheaters egne kræfter blev 
dog atter en gang sat på en udfor-
dring. Generalmusikdirektør Peter 
Sommerer gav Puccinis dramatiske 
musik både tempo og energi - og 
en lydstyrke, så man var glad for, at 
operaen opførtes på italiensk. Så får 
man nemlig overtekster, der letter 
forståelsen. Marian Müller (Lescaut) 
og Markus Wessiack (Geronte) kun-
ne lige klare den, mens Christopher 
Hutchinson (Edmondo) flere gange 
bukkede under. Til hans forsvar skal 
det siges, at han det meste af fore-
stillingen befandt sig i den bageste 
del af scenen, hvorfra det generelt 
er sværere at overdøve orkestret. 

I øvrigt var det en god disposition 
at placere harpen oppe på scenens 
venstre side, som gav forestillingen 
både optisk og akustisk et ekstra 
pift. Koret, der var forstærket med 
både ekstrakoret og yderligere sta-
tister, havde nogle gode optrædener, 
de øvrige medvirkende havde kun 
små eller helt stumme roller.

Premieren blev, trods operaens og 
opsætningens svage elementer, mod-
taget med stor begejstring og lang-
varigt, stående bifald, som først og 
fremmest gjaldt helteparrets overbe-
visende præstationer.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: Manon Lescaut, 
opera af Giacomo Puccini, 
 instrueret af Peter Grisebach, 
dirigeret af Peter Sommerer. 
Premiere lørdag aften,  
Flensborg Teater.

Flugt og kvindeundertrykkelse

Manon Lescaut(Mariagrazia De Luca) og Renato Des Grieux (Chul-Hyun Kim) 
bliver på et splitsekund forelsket i hinanden. Det ender naturligvis tragisk.

Manon Lescaut (Mariagrazia De Luca, i midten) i en af opsætningens noget absurde scener med et kor af gamle, ry-
stende beundrere og den rige Geronte de Revoir (Markus Wessiack, liggende). Fotos: Henrik Matzen

RESÜMEE
Die Unterdrückung der Frau 
und eine ewige Flucht der Ti-
telheldin prägen Puccinis Oper 
»Manon Lescaut«, die jetzt er-
neut vom Landestheater auf-
geführt wird. In der Regie von 
General intendant Peter Grise-
bach erlebt das Publikum, wie 
Manon zwischen der Begierde 
nach Ansehen und Wohlstand 
und echter Liebe schwankt, 
bevor sie sich für Letztere ent-
scheidet, was natürlich tragisch 
endet. Die Oper weist inhaltli-
che Schwächen auf, dafür ist 
die Musik jederzeit mitreißend. 
Mariagrazia De Luca, die kurz-
fristig für die erkrankte Anna 
Schoeck einsprang, und der 
südkoreanische Gasttenor Chul-
Hyun Kim, überzeugten bei 
der Premiere am Sonnabend in 
Flensburg sowohl sängerisch 
als auch schauspielerisch und 
ernteten bei der Premiere am 
Sonnabend stehenden Applaus.


