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SEK TION 1

Konkurrence

For tyvende år i træk spiller Eventyrteatret  
en ny julemusical i det julepyntede Tivoli.

Årets forestilling er ”Nissepatruljen”.
Under en testflyvning har Julemanden tabt sin magiske gavesæk  

ned over Det Forbudte Område. Men hvad mon der foregår der inde  
bag de høje mure, og hvem tør hente sækken og redde julen? 

Den hyggelige musical er magisk juleunderholdning med  
24 unge scenetalenter, egnet for alle juleglade eventyrelskere fra 5 år.

Forestillingen varer 1 time.

Billetten giver samtidig adgang til ”Jul i Tivoli” på spilledagen, så der er  
lagt op til en hyggelig eftermiddag i Den Gamle Have.

Du kan vinde billetter til forestillingen søndag den 24. november kl. 12 

Der udloddes 15x4 billetter

Læs mere om forestillingen på www.eventyrteatret.dk

Deltag i konkurrencen – klik på banneret på www.sn.dk

Hvad er det Julemanden har tabt fra  
sin kane i Eventyrteatrets nye julemusical?

◊ Sin magiske julelygte? 
◊ Sin magiske gavesæk? 
◊ Sin magiske nissehue?

Svar på spørgsmålet, og måske bliver du den heldige vinder. 

Svarfrist den 15. november. Vinderne får direkte besked og kan  
herefter kontakte Eventyrteatret og få tilsendt billetter.

Præmien kan ikke ændres til andre datoer, eller ændres til kontanter

VIND BILLETTER TIL 
JULEMUSICAL I GLASSALEN I TIVOLI

Illustration Per O.

OPERA: Kærligheden 
er på operationsbor-
det i kammerspillet 
»Liebestod«, som 
har været tre år 
undervejs og nu skal 
ud i verden.

OperaNord, som har arbej-
det »Liebestod« frem, ekspe-
rimenterer og var såmænd 
allerede i en B&W-dok med 
»Gudruns 4. sang«, inden 
selve Operaen på Holmen 
blev bygget. Nu er Ope-
raNord på besøg på husets 
lille scene, Takkelloftet, i 
en fortsat forfinet fortælling 
om kærlighed.

Inspirationen er fra Isol-
des »Liebestod«, hvor hun 
hos Wagner knuses af tabet 
af Tristan. Det nye værk un-
dersøger derfor, om hjertet 
virkelig kan briste af tabt 
kærlighed. I programmets 
foromtale læser man, at 
»hjertet kæmper en indædt 
kamp om overlevelse eller 
overgivelse til kærligheden, 
imens videnskaben, døden 
og tiden indkaldes til råd-
slagning om Eros«.

Der holdes altså sympo-

sium efter græsk forbille-
de fuldstændig som i den 
viltre skuespilforestilling 
”Symposium” tidligere på 
sæsonen. Derfor kan den 
kvadratiske scene midt på 
gulvet med publikum rundt 
om på fire sider minde om 
et forskermøde, hvor ulige 
stemmer bidrager til forstå-
elsen af dagens emne. Kær-
ligheden.

»Liebestod« er på alle må-
der eksklusiv i sin form, men 
også meget nærværende – 
spinkelt og udfordrende, så 
det nærmest går på huden. 
For hovedpersonen, den nye 
Isolde, står midt i det hele 
med et rødt kryds på brystet 
og røde tråde ud til mange si-
der som et blodnet, svarende 
til mønstret på gulvet, inden 
et regneark breder sig, og 
røde ilinger snor sig over 
kvadraterne. Kærligheden 
kan ikke regnes ud, men fry-
de og smerte.

Brætspil med pendul
Det internationale ensem-
ble med viola d’amore, kon-
trabas, accordeon, harpe og 
slagtøj suppleres af to so-
praner og en skuespiller, og 
det meste af dialogen er på 
engelsk. Alle medvirkende 
er i hvidt og sidder, som var 
det pladen til et brætspil, 
medens tidens pendul – en 
violinkasse! – svinger frem 
og tilbage som en uophørlig 
hjertepuls. Instrumenter-
ne svarer hinanden, og når 
musikerne undertiden ta-
ger sort jakke på, er det, for-
di de har noget at sige. Når 
det mod slutningen lyder, at 
”stilheden strider mod na-
turen”, forstår man, at kær-
ligheden har tabt. »Det er 

grusomt« fastslår slagtøjs-
spilleren.

Det hele foregår i en intens 
lille time fuld af skønhed og 
udsøgt samspil. Den irske 
bratschist Garth Knox er i 
centrum, suppleret af den 
svenske bassist Nina de He-
ney og den danske slagtøjs-
virtuos David Hildebrandt, 
ligesom Tine Rehling på 
harpe og Andreas Borre-
gaard på accordeon bidra-
ger med forfinede indsatser. 
Sopranerne Sofia Jernberg 
og Katinka Fogh Vindelev 
og skuespilleren Oscar Boy 
Willems tilføjer menneske-
stemmer, og det hele samles 
i udsøgte billeder og efter-
tænksomme attituder om-
kring Cia Rinnes tekst.

Louise Beck holder som 
inspirator og instruktør 
sammen på det hele og kal-
der kærlighedsfortællingen 
en opera:tion. Det indskudte 
kolon er et virkningsfuldt 
stoppunkt, medens publi-
kum suger forestillingens 
sprøde udsagn til sig.

»Liebestod - en Opera:tion« 
af Sofia Jernberg, Henrik 
Strindberg og Cia Rinne, 
iscenesat af Louise Beck  
(OperaNord i Det Kgl. Teater, 
Takkelloftet på Holmen – va-
righed: 55 min. Opføres til 
den 8. november og på kom-
mende festivaller).

Enkelt og  
smukt om Eros

Sofia Jernberg i centrum i »Liebestod - en Opera:tion«.  Foto: Søgaardfilm
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