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Af Ole Straarup
kultur@stiften.dk

ANMELDELSE: Gode kræfter, 
kunstneriske som økonomi-
ske, løftede torsdag aften en 
opgave, som har ligget og ven-
tet alt for længe: Realiseringen 
af Bent Lorentzens opera »Der 
Steppenwolf« fra 1999. 

Mange forsøg har været 
gjort tidligere, men uden held. 
Nu lykkedes det så, og du go-
deste for en lykke!

Vi har i årevis vidst, at den 
opera kunne noget særligt, 
har hørt uddrag, har kendt 
dens tilblivelseshistorie. 
Blandt andet derfor var Sym-
fonisk Sal fyldt af et forvent-
ningsfuldt publikum, og for 
mange var det følelsesmæs-
sigt en meget stærk oplevelse 
at være med, da det endelig 
skete – også for undertegnede.

Opførelsen var semi-sce-
nisk, altså med orkestret pla-
ceret midt på Symfonisk 
Sals scene og en skitsering 
af operaens forskellige bille-
der rundt omkring på sam-

me scene: Et værtshusmøble-
ment, en seng, en skydebod, 
en teaterfoyer. Disse blev sup-
pleret med film- og stillbille-
der på en storskærm over or-
kestret, historiske stemnings-
billeder kombineret med clo-
se up-film af de medvirkende, 
suggererende billedmonta-
ger og en fortrinlig tekstning 
på dansk (operaen synges på 
tysk). Kostumeringen var en-
kel og virkningsfuld, charme-
rende også – blandt andet med 
lån fra Den Jyske Opera.

Kultroman
Det lyder jo ikke af så meget, 
men her kommer historien 
og musikken ind. Operatek-
sten baserer sig på Hermann 
Hesses kultroman om step-
peulven Harry Hallers møde 
med et kaleidoskopisk mix 
af virkelighed og drøm, af 
kærlighed og død, af indre og 
ydre dæmoner, af historien og 
nutiden, i en rus og et absurd  
klarsyn. Koblet med det per-
songalleri, der omgiver Harry 
Haller, byder historien på alt, 
man kan ønske sig rent dra-
matisk og følelsesmæssigt. 

Hele registret er der.
Hele dette register er musi-

kalsk formidlet gennem Bent 
Lorentzens partitur. Med fuld 
symfonisk plusbesætning 
(ekstra slagtøj, lydeffekter 
m.m.) maler komponisten hi-
storien op i alle dens facetter, 
herunder også dens komiske. 
Læg dertil en overlegen skit-
sering af tidstypisk populær-
musik og troldespejlede histo-
riske referencer i glimt af den 
type, man frydes ved – fordi 
de ikke er rene citater, men 
omformulerede erindringer 
og spor. 

Herligt altså at høre Bent 
Lorentzen for fuldt orkester, i 
stor musik. Og imponerende 
at høre den udført på højt ni-

veau af konservatoriestude-
rende under kompetent le-
delse af Søren Kinch Hansen.

Musikken er gennem-
strømmet af moderne imøde-
kommenhed, kendetegnende 
for komponisten når han er 
bedst. De moderne menne-
sker i kød og blod, som musik-
ken omfavner, karikeres ikke 
ondskabsfuldt eller moder-
nistisk vrængende. Med psy-
kologisk lune og humoristisk 
sans – og ganske uden berø-
ringsangst over for store følel-
ser – omsætter og portrætte-
rer Lorentzen, så det er en lyst.

Fint besatte roller
I såvel hovedroller som birol-
ler var operaen fint besat. I den 

bærende hovedrolle måtte 
Lars Thodberg Bertelsen des-
værre kæmpe med et mere 
end alvorligt halsonde. Dog 
tegnede han et interessant 
og vedkommende portræt af 
ulvens forvandling, scenisk i 
skarp usikkerhedskontrast til 
Helene Gjerris’ strålende por-
træt af Hermine, kvinden der 
styrer Steppeulven mod det 
fatale og morderiske i det ma-
giske teater. 

Også Jan Lund var hals-
ramt, men klarede sig allige-
vel overbevisende gennem 
sit dobbeltparti som musike-
ren Pablo (med trompetisten 
Stephanie Mitchell som flot 
backing) og som Mozart (ja, 
hvad og hvem kan ikke duk-

Magisk teater  
i Operaen
Steppeulven som musikteater er en 
triumf efter mange års venten.

Steppeulven Harry Haller og 
den fatalt magtfulde Hermine 
har netop danset. Hun antyder 
det videre forløb: Jeg vil spille 
om liv og død med dig! Lars 
Thodberg Bertelsen og Helene 
Gjerris. Foto: Ole Straarup

TEATER
Af Kirsten Dahl
red@stiften.dk

ANMELDELSE:  Måske er den 
lækre laks, du fik hos din tante 
forleden, ikke købt i en forret-
ning. Måske er den »skraldet« 
- hentet i nattemørket i en af-
faldscontainer. Uh-ha-da-da. 
Smagte den ikke også lidt dår-
ligt?

Hanne Tarp Friis tager ty-
ren ved hornene. Hun går til 
biddet. Jager gaflen direkte ind 
i emner, som er tabuerede i vo-
res nutidssamfund. For hvad 
er det med det »skralden«? 

Friis har stillet spørgsmålet: 
Hvem gør det? Af hvilke årsa-
ger? Og hun løfter ingen pege-
fingre. Nej, hun stikker næsen 
eller næven lukt ned i den stin-
kende container for at beskri-
ve hvordan de som skralder og 
de som står dem nær, har det 
med det at skralde.

Nuanceret
Kasper Hoffs tekst fortæller 
om det »at skralde«, dvs. det 
at gennemrode containere for 
at finde stadigt spiselige mad-
varer. I starten er teksten lige 
lovligt kantet, og til slut er den 
ikke så dramaturgisk elegant 
som i midterdelen. Men me-

stendels og på plussiden giver 
den mange detaljer og aspek-
ter af det at skralde. Og den 
er raffineret skruet sammen 
af dels en speak, som detalje-
rigt beretter om alle de bakte-
rier og andre smittekilder, der 
er knyttet til den bortkastede 
mad. Dels oplæsning fra de so-
ciale medier af henvendelser, 
virkelighedens skraldere har 
lagt ud. 

Og som den primære for-
tælletråd af et spil mellem en 
midaldrende mor, som be-
gynder at skralde og hendes 
teenagesøn, for hvis skyld 
hun begynder på det. Hun har 
ganske enkelt ikke råd til mad, 

hvis hun også skal kunne be-
tale udgifterne til sønnens an-
dre fornødenheder, tøj, sko og 
samvær med kammeraterne. 

Dynamisk 
På elegant og ’glidende’ vis 
monterer Friis skuespil og 
nonverbale kropsudtryk sam-
men i en – også smukt belyst 
og musisk velfungerende – 
iscenesættelse, som i alt det 
ganske alvorsfyldte og sam-
fundskritisk skarpe rummer 
meget humor. Anne Voigt 
Christiansen og Olaf Højga-
ard står plantet i og springer 
op af og ned i to store contai-
nere, alt imens de både på kri-

tisk og informativ vis udfolder 
forestillingens tema. Det flotte 
er, at vi ikke får kastet færdige 
meninger i hovedet men med 
fokus på tabuer, fordomme og 
idealisme bliver bragt til at re-
flektere over madspild, fattig-
dom, familiefølelser og sam-
fundssvineri. Og det skønne 
er også, at der er plads til over-
raskende løjerligheder og så-
gar en fysisk meget ekspressiv 
container-centrifugal-dans og 
noget, der ligner en container-
orgasme. Oplev det og bliv til-
lige konfronteret med dit eget 
forhold til det at skralde. Det er 
stærkt, rigt på følelser og præ-
cist i sin samfundskritik.

»MADNESS«
#####¤

Manuskript: Kasper Hoff. Koncept 
og iscenesættelse: Hanne Trap Friis. 
Lysdesign og Scenografi: Morten 
Ladefoged. Lyddesign: Thomas 
Wernberg. Systemmusik: Rune H. 
Jørgensen. Dramaturg: Anne Hübertz 
og Louise Kirkegaard. Kostumer: 
Jeppe Worning. Medvirkende: Olaf 
Højgaard & Anne Voigt Christiansen. 
Speak: Mikkel Stubbe Teglbjærg. 
Producent: Teater freezeProductions. 
Co-producent: Teater Katapult.

Urpremiere 3. februar kl. 20.00. Set 4. 
februar kl. 20. Spiller på Katapult til og 
med 13. februar man-fre kl. 20, lør kl. 16.

Barsk og underholdende vanvid
Hanne Tarp Friis hylder i »MADness« de danske skraldere. Og hun gør det i en dynamisk intens 
iscenesættelse,  hvor to habile skuespillere med krop og stemme leverer centrale systemkritiske og 
 menneskelige aspekter af det fænomen at indsamle overflodssamfundets kasserede madvarer.

ke op i magiteatret!). Mariann 
Mikkelsen sang og agerede en 
smuk sødme som den prosti-
tuerede Maria, mens Louise 
Sletting Hvilborg havde den 
evindeligt plaprende  tante og 
værelsesudlejer lige på kornet. 
En særlig fornøjelse var kvar-
tetten af sladrende naboko-
ner, fire Andrews Sisters i Lo-
rentzens finurlige musiksæt-
ning. 

En stor aften og en stor op-
levelse, som sagt. Nu har så 
mange mennesker set, hørt 
og medvirket i »Der Step-
penwolf«, at det om kort tid 
– kortere, end der gik denne 
gang - må lykkes at opleve 
operaen i fuld skala i et ope-
rahus – og da gerne et dansk 
af slagsen!

»DER STEPPENWOLF«
#####¤

Opera af Bent Lorentzen (musik) 
og Michael Leinert (libretto).

Lars Thodberg Bertelsen (Harry Haller), 
Helene Gjerris (Hermine), Jan Lund 
(Pablo/Mozart), Mariann Mikkelsen 
(Maria), Louise Sletting Hvilborg (Tanten) 
og mange flere. Kor og orkester fra 
Syddansk Musikkonservatorium, Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium 
og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Dirigent: Søren Kinch Hansen. Instruktør: 
Robert Bøgelund Vinther. Repetitør: 
Erik Kaltoft. Koreograf: Sacha World. 
Videoproduktion: Jacob Nielsen.

Musikhuset, Symfonisk Sal, 
torsdag 4. februar. Uropførelse.


