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Niederdeutsche Bühne i Flensborg har skruet ned for omfanget på scenen i Flensborg. Årets familieforestilling er en klassiker 
– med fine rim, virkningsfuld musik, men også temmelig tamme passager.
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Flensborg. Sædvanligvis er 
scenen stuvende fuld, når 
der i november, december og 
januar er børneteater på Nie-
derdeutsche Bühne i Flens-
borg.

Men ikke i år.
Pandemien ligger stadig 

som en tung dyne over Tysk-
land, og så er det smart nok 
at begrænse antallet af med-
virkende skuespillere til blot 
fire, så de ikke står alt for 
tæt på hinanden. Tidligere år 
har der været fire gange så 
mange på listen over medvir-
kende.

Carrie Dronia, Michael Gol-
dammer, Dörte Jurascheck 
og Annika Bentzien klarer på 
godt en time at skifte mel-
lem 13 roller i en version af 
Carlo Collodis klassiker om 
Pinocchio.

15-årige Carrie Dronia har 
hovedrollen som træduk-
ken, der bliver levende, da 
den gamle billedskærer Gep-
pettos inderlige bøn om en 
søn høres af den gode fe. 
Geppetto spilles af Michael 
Goldammer, der også har 
to andre roller. Dörte Jura-
scheck boltrer sig i tre roller, 
deriblandt som den figur, vi i 
Disney-udgaven kender som 
den betydeligt venligere Jes-
per Fårekylling. Og Annnika 
Bentzien er både fe, røver, 
slange og lidt andet.

Niederdeutsche Bühne op-
fører sædvanligvis forestillin-
ger på plattysk, men lige nøj-
agtig årets børneforestilling 
er på højtysk. Den henven-
der sig til et publikum fra fi-
re år og opefter og egner sig 
til skoleklasser. 

Frem til den 16. januar 
2022 opføres stykket 33 gan-
ge i NDB-Studio i Augustaga-
de i Flensborg.

Opsætningen byder på 
både humor og alvor. Sceno-
grafien er sparsom eller for 

at sige det med et finere ord: 
minimalistisk. Til gengæld 
bruges der forskelligt lys fra 
spots projiceret på en bag-
væg på scenen. Flere af tekst-
passagerne er på rim, især 
den del, som fårekyllingen 
står for. Dörte Jurascheck 
er så rutineret og sikker en 
skuespiller, at hun har godt 
greb om rimene og serverer 
dem med præcision på se-
kundet. Det virker godt.

Et af stykkets fede effekter 
er dér, hvor Pinocchio bliver 
slugt af en monsterfisk. Her 
ser vi havets bølgeskvulp 
projiceret på et stort, gen-
nemsigtigt gardin, mens vi 
hører havbrus i højttaleren. 
»Er det virkeligt?«, spurgte 
en lille pige sine forældre 
under premiereforestillingen 

i fredags. Og spørgsmålet er 
jo nærmere et svar: Det hele 
har haft sin virkning.

Hvordan mon næsen vok-
ser? Det er det spørgsmål, 
man stiller sig selv før hver 
Pinocchio-forestilling på tea-
tret. Vi skal ikke røbe svaret 
her.

Derimod vil vi gerne frem-
hæve den gennemførte 
måde, forestillingen bruger 
musikken til at skabe stem-
ninger, når nu rummet og 
antallet af medvirkende sæt-
ter sine begrænsninger.

Der bydes udmærket skue-
spil af amatører. Selv om 
det er en amatørforestilling, 
vurderer vi den her som en 
forestilling, hvortil billet-
terne udbydes i salg – og 
altså ikke som en forestillin-

ger for venner og bekendte. 
Dette taget i betragtning får 
den fire flueben. Tidligere 
børneforestillinger på Nie-
derdeutsche Bühne har budt 
på mere spræl, liv og tempo. 
Denne her er i perioder lige 
lovlig tam.
 
Niederdeutsche Bühne: 
Pinocchio – af Carlo Col-
lodi. I tysk teaterversion 
af Marco Süß. Premiere 
på NDB-Studio i Flens-
borg den 19. november. 
Instruktion: Elmar Thal-
mann. Spilles til og med 
den 16. januar 2022.

Pinocchio passer til pandemien

Den blot 15-årige Carrie Dronia spiller hovedrollen som Pinocchio. Fotos: Sebastian Iwersen

Dörte Jurascheck er usvigelig sikker i rollen som »Jesper Fårekylling«. De medvirkende springer fra rolle til rolle. Her ses Michael Goldammer som Pinoccos far, Gep-
petto. -

RESÜMEE
Bei Pinocchio schlüpfen 
vier Schauspieler inner-
halb einer Stunde in 13 
Rollen. Das Kinderstück 
der Niederdeutschen 
Bühne feierte am Freitag 
Premiere in Flensburg.

Die 15-Jährige Carrie 
Dronia spielt die Haupt-
rolle als Pinocchio im 
Stück von Carlo Collodi.

Das Stück bietet eine 
Mischung aus Humor 
und Ernsthaftigkeit und 
ist für Kinder ab vier Jah-
ren, besonders für Schul-
klassen, am besten ge-
eignet.

Die früheren Kinder-
stücke der Niederdeut-
schen Bühne boten mehr 
Spiel, Leben und Tempo. 
Dieses Stück ist zum Teil 
ein wenig träge.

Et af stykkets fede 
effekter er dér, 
hvor Pinocchio 
bliver slugt af 
en monsterfisk. 
Her ser vi havets 
bølgeskvulp 
projiceret på et 
stort, gennemsigtigt 
gardin, mens vi 
hører havbrus i 
højttaleren.

 

“

Pinocchio

Pinocchio er en italiensk 
børnebog fra 1883 af 
Carlo Collodi. Pinoc-
chio blev i 1940 brugt af 
Walt Disney Company i 
tegnefilmen af samme 
navn. 

Historien handler om 
dukkemageren Geppet-
to, der laver en trædukke 
Pinocchio og ønsker sig, 
at dukken vil blive til en 
rigtig dreng. Feen gør 
dukken levende, og hun 
siger at han først bliver 
en rigtig dreng, når han 
har lært at tale sandt og 
være uselvisk.

Det er ikke så nemt; den 
lille dukke lyver ofte, og 
hans næse vokser for 
hver gang. Og Pinocchio 
lader sig let lokke i for-
dærv.
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