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En lille smuleVorHerre.Den 31-årige Louise
Rønholdt Davidsen spiller i næste sæson med i
fire forestillinger på Odense Teater. NU’s Arne
Mariager har mødt hende.NU imorgen

LucyLove.Hvis Loves præstation er standarden
for afgangseksamener, så skal den grønne dug
ikke frygtes, skriver NU’s Klaus Knakkergaard i
sin anmeldelse. Læs den på www.fyens.dk/kulturfyens.dk

TEATER
”Lulu”
####¤¤

Den tyske dramatiker Frank
Wedekinds sex-vold-&-død-
stykke ”Lulu” er muligvis en
af de mest fortærskede fore-
stillinger på nordeuropæiske
teaterscener. Spillet igen og
igen og til hudløshed. Ikke
mindst i Odense, hvor Oden-
se Internationale Musikteater
en tid havde det på repertoi-
ret.

Alligevel står afgangsele-
vernes udgave af ”Lulu” di-
stancen, omend en vis træt-
hed indfinder sig til sidst over
alt dette drama og alle disse
overvældende store følelser
i et musealt stykke drama-
tik. Man kunne sagtens have
sorteret skarpere i specielt
de sidste tre kvarters sekven-
ser. På det tidspunkt har alle
tilstedeværende vist forstået
pointen om den letlevende
Lulus livsfarlige løgne.

Men teatereleverne vi-
ser med forestillingen, at de
er flyvefærdige og klar til at
komme ud i den ”voksne”

skuespillerbranche. Diktio-
nen er overlegen, bevægelser-
ne sikre, mimikken klar uden
at være karikeret.

Jon Lange er kirurgisk præ-
cis i rollen som den vægelsin-
dede horebuk Schön, Anders
C. Zoffmann har stensikker
timing og viser klart komisk
talent i rollen som doktor
Goll, Maria la Cour har trut-
mundet sødme og et ansigt,
der kan sige mere end 1000
ord i rollen som én af de tre
Lulu’er.

Anne Andreasens sceno-
grafi er enkel og effektiv -
f.eks. er scenen med de tre
Lulu’er, der dyrker sex med
ansigtsløse mannequinfigu-
rer, ganske skræmmende.

Afgangseleven Maria la
Cour har forud for forestil-
lingen sagt, at ”Lulu” er en
historie, man ikke skal gå glip
af. Det er denne anmelder så-
dan set enig i.

Omforestillingen
TeaterMomentum,Odense: ”Lulu”,
skuespillerelevernesafgangsfore-
stilling. Iscenesættelse: Jonathan
PaulCook. MedvirkendeTherese
Damsgaard,LouiseDavidsen,Maria
laCour, JonLange,MarieNørga-
ard,MikkelTrierRygård, Jacob
TeglgaardogAndersC.Zoffmann.
Varighed:Entimeog40minutter.
Til5. juni.

AfPeterHagmund
peh@fyens.dk

Lulustår
distancen
■Afgangselever
formår at få Frank
Wedekinds fortær-
skede stykke til at
svæve. I hvert fald det
meste af tiden

■JacobTeglgaard
ogThereseDams-
gaarderblandt de
otte afgangselever,
der spiller rollerne
i ”Lulu”.PR-foto:
JonathanPaulCook

■StatusQuosubetingedeanfører, FrancisRossi, har sagt
farvel til sin elskedehestehale.Menhanhar ikke sagt farvel
til sinedyder somenægte showmand.

Status Quo på mange plan
kører i samme rille.

Jeg havde selskab af fire
nordjyder, der aldrig har op-
levet Status Quo live men ind
imellem har været tvangsind-
lagt, når jeg har rost grup-
pens medrivende, fadølsmat-
chende boogierock. Ofte har
de trukket på smilebåndet og
været overbærende over for
min passion for fem ikke bare
halv- men helgamle briter,
der spillede rock, inden vores
mødre kom i puberteten.

Allerede efter den notori-
ske åbner, ”Caroline” fra me-
sterskiven ”Hello” fra 1973,
bemærker mine venner, hvor
meget ”knald på” der er på
den evigt veloplagte forsan-
ger Francis Rossi, der til trods

for kulden, leverer en brand-
varm indsats som indpisker
og publikumscharmør.

Sceneshowet er bestemt
også peppet op siden sidste
gang. Som min sidemand
konstaterer, minder det på
mange måder om Nephews
spektakulære lysshow, hvilket
også medvirker til at give det
grå guld et mere ungdomme-
ligt udtryk.

Publikumfikdethele
Man kunne sagtens indven-
de, at et band, der netop har
udsendt et glimrende nyt al-
bum, nummer 28 i rækken,
skyder sig selv i benet ved
udelukkende at spille numre
af ældre dato. Og primært
fra storhedstiden i 1970’erne,

hvor gruppen udsendte et
album hvert eneste år. Men
personligt bliver jeg aldrig
træt af at spille luftguitar
til ”Big Fat Mama”, ”Mean
Girl”, ”Down Down” eller
”Down the Dustpipe” der
udgør en del af det notoriske
midtvejsmedley.

Kritikere har, siden Moses
delte vandene, hævdet, at Sta-
tus Quo består af tre akkorder
og et afmålt talent. Det er en
sandhed med modifikatio-
ner, men jeg har bestemt hørt
mere talentfulde musikere
levere langt mindre medri-
vende og ikke mindst hjerte-
varme koncerter.

Mine fire venner var efter
halvanden times konstant
dans på stedet ”nærmest lyk-
kelig”, som TV-2 smukt kal-
der det. Alle var enige om, at
det uanset alder er de færreste
bandmedlemmer, der kon-

stant lever livet helt fremme
på det yderste af scenekanten.

På forhånd havde ønsket
lydt på nummeret ”Whatever
You Want” fra albummet af
samme navn. Det ønske blev
i den grad opfyldt. Sammen
med det øvrige feststemte og
særdeles modne publikum fik
de fire nye Status Quo-fans
præcis det, de havde håbet
på: Uforfalsket, uprætentiøst,
upoleret og evigt ungdom-
meligt rock.

Omkoncerten
DenFynskeLandsby,Odense, fredag:
StatusQuo

skuffe

AfSimonStaun
Foto:KimRune
sim@fyens.dk, kru@fyens.dk


