
NYHEDSMAIL ANNONCER SØG ARKIV KONTAKT

DEBAT

12-04-2016
Ingen stilstand i
'Små og store
hemmeligheder'

22-03-2016
TIO må ind i
kampen!

02-02-2016
Hvor blev
Refusionsudvalgets
indre legebarn af?

27-10-2015
Kommentar til
forestillingen
'Dannerbarn'

17-10-2015
Kommentar til
anmeldelse af
'Fabelmageren'

08-09-2015
Forbavsende
anmeldelse af
'Beatrice'

ZeBU og Musikteatret Saum: Min far og
Vrede Mand

Der er store følelser på spil i 'Min far og Vrede Mand', hvor dukkespil, operasang og levende
musik forenes i en fin og følsom forestilling. Foto: Jens Hemmel

Elsker, elsker ikke - elsker
13-04-2016

Med nænsomt nærvær og illustrativ musik tager ny børneopera fra ZeBU og

SCENEN.DK

Teater Rio Rose
'Udspring'

Læs

Teatret Fair Play og
Superreal
'Liquid Love'

Læs

Teater Spektaklo
'Se lige her'

Læs

Operaen i Midten
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FAKTA

ZeBU og Musikteatret Saum: Min far og
Vrede Mand -
Dramatiker: Jesper B. Karlsen. Komponist:
Steingrimur Rohloff. Iscenesættelse: Marc
van der Velden. Scenografi: Rikke Juellund.
Dukkemager: Paul Arne Kring. Sangere:
Ingeborg Fangel Mo og Jens Søndergaard.
Dukkespiller: Lene Hummelshøj. Musikere:
Live Johansson og David Hildebrandt.
Aldersgruppe: Fra 7 år. Varighed: 45 min.
Turneforestilling. Set 10. april 2016 på
ZeBU. hvor den spiller til 21. april - men
også er med på Aprilfestival 2016
(www.aprilfestival.dk) på Frederiksberg i
samme periode. www.zebu.nu

Musikteatret Sarum fat i et barskt emne.

Vold i hjemmet er et tungt og barskt emne,
som børneoperaen 'Min far og Vrede Mand'
modigt tager op og kaster lys over. Men det
sker med et nænsomt nærvær i skuespillet og
en lethed i den illustrative musik for cello og
slagtøj, der gør det til at bære for børn.
Sangerne bruger deres udtryksfulde
operastemmer med stor varsomhed og sætter
kun fuld skrue på et par gange, hvor det er
oplagt og medrivende virkningsfuldt.

'Jeg elsker far', 'Jeg elsker far', 'Jeg e-e-elsker
far', erklærer Drengen besværgende, og det er
nemt at elske far, når han er i godt humør. Så
er mor også glad, og den raffinerede
superenkle grå scenografi åben og
indbydende. Men væggene kan snævres ind og
døren smækkes i, når far bliver vred og hans
søn efterlades på gulvet så alene, at ikke engang dukkeføreren er til stede.     

Det er svært at sige, hvad der er værst for den spinkle Dreng med det tykke mørke hår og de
udtryksfulde bevægelser, som Lene Hummelshøj styrer helt suverænt. Er det den vrede mands
voldsomme udbrud og overgreb, der efterlader hans store hænder med blodige knoer? Eller er
det den ængstelige venten på næste omslag fra sød og sjov far til vred mand.

Med ryggen til, sænket hoved og en pukkel i jakken, som gør hans nedbøjethed ekstra tydelig,
prøver faren at beherske sit indre kaos. Det lykkes selvfølgelig ikke. Trods mor og søns
ihærdige forsøg på at være musestille og gå i et med tapetet, går manden – og slagtøjet –
amok. Musikken farver hele vejen de voldsomme stemningsskift  med udsøgt variation og
energisk drive, men også med sprøde klange i fin balance med sangernes fyldige stemmer.

Et sandt eventyr
Jens Søndergaards bløde baryton glider ubesværet over i tale, men han overbeviser også med
sin skræmmende tavshed. Ingeborg Fangel Mo udnytter sin mezzos mørke klang, så morens
røst bliver sorgfuld, men aldrig skinger. Hun spiller moren med angst og bekymring klæbet til
ansigtet og hele kroppen, mens hun prøver at holde sammen på den dysfunktionelle familie.
Hun spiller også en sød gammel dame med stærke briller, der ser alt.

Med psykologisk snilde og ved hjælp af sin puddelhund – en skøn Jens Søndergaard med
krøllet pudeltop og pudelører – prøver damen forgæves at få Drengen til at fortælle om sin
voldelige far. Det kan og vil han ikke, for Drengens mor har sagt, at det er en hemmelighed,
som han ikke må fortælle til nogen. Men så kan han jo skrive om det forfærdelige, og det gør
han – til Kongen.

'Min far og Vrede Mand' præsenteres som 'poetisk og eventyrlig'. Men poesien har et lidt
dystert skær, og eventyret indfinder sig først sent i skikkelse af en sølvklædt og vældig klog
konge. Han banker på for at svare på det, der plager den lille dreng allermest. Er det hans
skyld, at far bliver vred? Nej, siger kongen og tager far med sig op på slottet, for at han kan
lære at få sine mørke sidder frem i lyset og tale sammen.

Det er måske lige i overkanten for 7-årige at begribe. Til gengæld er Drengens glæde over
bare kunne være en dreng og lege - også med sin far - uden angst for den vrede mand, et
sandt eventyr, der er til at forstå.    

Af: Randi K. Pedersen
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Kommentar til anmeldelsen

FLERE ANMELDELSER
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24-04-2016
Teater Rio Rose - Udspring
'Udspring' er en sjov fortælling om tre damers halvdesperate forsøg
på at underholde verden.

Læs

22-04-2016
Teatret Fair Play og Superreal - Liquid Love
Beskedent musikteater gør os ikke meget klogere på kærlighedens
mysterium.  

'Er Gud hjemme?'
Læs

Teater Patrasket
'For en sikkerheds
skyld'

Læs

ZeBU og
Musikteatret Saum
'Min far og Vrede
Mand'

Læs

Sparrow Dance
'Fly Trap'

Læs

Gazart
'Små og store
hemmeligheder'

Læs

Carte Blanche og
CoreAct
'Beskæring'

Læs

Teater Fluks
'Revolution - et gør-
det-selv-oprør'

Læs

Flere anmeldelser
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Læs

20-04-2016
Teater Spektaklo - Se lige her
Jakob Kirkegaard har opfundet den skønneste pigedukke i sin nye
forestilling ’Se lige her’. Men han glemmer at fortælle hendes
historie.

Læs

18-04-2016
Operaen i Midten - Er Gud hjemme?
'Er Gud hjemme?' er et skønt og livsbekræftende
næstekærlighedsepos. En fortælling, som med operaens virkemidler
på en sjov og filosofisk fin måde gør budskabet 'Elsk din næste som
dig selv' til en animerende og lystbetonet bestræbelse.

Læs

15-04-2016
Teater Patrasket - For en sikkerheds skyld
Usikker blanding af foredrag og farce om alle de farer, der truer børn.
Fra vippen på stolen i klasseværelset til fodbold og vandgang.  

Læs

13-04-2016
ZeBU og Musikteatret Saum - Min far og Vrede Mand
Med nænsomt nærvær og illustrativ musik tager ny børneopera fra
ZeBU og Musikteatret Sarum fat i et barskt emne.

Læs

11-04-2016
Sparrow Dance - Fly Trap
En rejse ind i computerland virker flot, rent visuelt, men historiens
logik svigter, og de enkelte scener trækker i langdrag, så resultatet
bliver lidt kedeligt.   

Læs

07-04-2016
Gazart - Små og store hemmeligheder
Gazart byder på endnu en fin danseforestilling for de 0-4 årige. Med
støvsuger og indianerstriber – og mere eller mindre spændende
hemmeligheder.

Læs

22-03-2016
Carte Blanche og CoreAct - Beskæring
Træers (krogede) grene og (gamle) menneskers blodårer smelter
sammen i en visuel smuk overlapning i 'Beskæring', som emmer af
kunstnerisk begavelse, sanselighed og nænsomhed.

Læs

19-03-2016
Teater Fluks - Revolution - et gør-det-selv-oprør
Teater Fluks lader det sorte flag smælde i ’Revolution’. Men teksten
skal have en tur mere i guillotinen.

Læs

17-03-2016
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BaggårdTeatret og Rokoko Studios - H. C. Andersen
lever!
Der bliver skruet lysteligt op for humøret, charmen og samspillet på
alle fronter, når traditionelt skuespil mødes med live-animeret
tegnefilm i BaggårdTeatrets og Rokoko Studios' direkte
publikumsinteragerende co-produktion.

Læs

11-03-2016
Sew Flunk Fury Wit - Støv
Sortladent musikteater om verdens undergang. Stærke dukker og
sange på engelsk er dog næppe nok til at gøre det nærværende for
et ungt publikum.  

Læs

09-03-2016
Syddjurs Egnsteater - Robin – den hjemløse
Skuespillet er skønt i Syddjurs Egnsteaters forestilling om mødet
mellem enkemanden og den bilist, der kørte hans kone ihjel. Men en
noget træg iscenesættelse gør, at den almengyldige fortælling om
tilfældigheder og behovet for tilgivelse ikke helt forvandles til
gribende teater.

Læs

07-03-2016
Teateriet Apropos og Filuren - Ildsjæl
Fodboldfanatisme, krigsfrivillige og en spøjs æggekoger er blandt
ingredienserne i en spændingsfyldt og tankeanimerende forestilling
om ekstremisme og radikalisering.

Læs

05-03-2016
Teatret Graense-Loes - It’s all my fault
Med en flot scenografi og digital generøsitet sætter Graense-Loes
billeder på unges indre kaos.

Læs

29-02-2016
Aalborg Teater - Villads fra Valby
Aalborg Teater overfører historien om ’Villads fra Valby’ til en
teaterforestilling fyldt med energi og masser af herlig ballade.

Læs

26-02-2016
Opgang 2 Turnéteater - Sunny Side
'Sunny Side er en musikalsk ungdomsforestilling, som emmer af
ungdom, følsomhed og betydning.

Læs

24-02-2016
ZeBU - Mørkeræd
Publikum holdes dejligt hårrejsende og frydefuldt gysende til ilden i
'Mørkeræd', hvor tre venner søger bagom den hyggelige uhygge -
ind der hvor Bange ikke kun er Skræmt, men bliver personlig.

Læs

20-02-2016
Theatret Thalias Tjenere - Store illusioner
Herligt melodrama i sort-hvid stumfilmstil med fæle skurke og tapre
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heltinder.

Læs

18-02-2016
Holbæk Teater - Prop & Berta
Det går over stok og sten, når Holbæk Teater rapper løs om Prop og
Berta. Så rapt at ordene drukner og sammenhængen i historien ofte
forsvinder.  

Læs

15-02-2016
Next Zone/Lene Boel - 7 Runer
'7 Runer' opleves som en række udtryksfulde stemningsbilleder, men
savner sammenhæng.

Læs

09-02-2016
Teater Nordkraft - Når gaflerne danser
Claus Carlsen, Lisa Becker og Cathrine Sombsthay nye forestilling,
'Når gaflerne danser', vidner om et stærkt æstetisk indtryk og mod
til at udfordre sit publikum, men man savner mere humør og
nysgerrighed og overbevisende kunstnerisk samklang.

Læs

06-02-2016
Det Lille Teater - Citroner i vand
Der dufter af citron og lykke på Det Lille Teater. For 'Citroner i vand'
er blevet en lysende nysgerrig forestilling for de 2-4 årige .

Læs

02-02-2016
Zangenbergs Teater og Teatret st.tv - Ørerne i maskinen
Musikken står stærkt i en historie om at slå ørerne ud og lytte til
andre end sig selv.

Læs

18-01-2016
Folketeatret - Mio, min Mio
Folketeatret løfter igen Astrid Lindgrens fortællinger til spændende
historier, godt teater og relevant liv.

Læs

15-01-2016
Nørrebro Teater/Rialto - Dirigenten
Som dirigenten gør Tobias Trier sit musikalske håndværk til herlig
underholdning.

Læs

12-01-2016
AnemoneTeatret - Bamse og den kinesiske prinsesse
AnemoneTeatrets genopsætning af Jan Mogensen-klassikeren om
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den bange bamse i Frederiksberg Have savner musikalitet og scenisk
stramhed.  

Læs

10-01-2016
Teatret Møllen - Hexerie eller blind Alarm
Hæsblæsende farceløjer om tåbelig overtro i skønneste
fjællebodsteater-stil.   

Læs

08-12-2015
Docken - Nøddeknækkeren
Steen Koerner og kompagnis Reumert-vindende version af
'Nøddeknækkeren' lever som kraftfyldt show - men formen
overskygger indholdet.

Læs

04-12-2015
Teater Hund - Jul – det er tanken der tæller
Teater Hund varmer op til jul med masser af godt humør og et utal af
løse indfald.

Læs

02-12-2015
Randers EgnsTeater - Historien om Bella
Anna Ur Konoy fortryller med sit skuespil som Bella. Men historien er
altmodisch, iscenesættelsen savner personinstruktionskalorier, og
scenografien savner billedmæssig ro og elegance.

Læs

30-11-2015
Nørregaards Teater, AbstraXteater og Teatret st.tv - Jul
Fabulerende og forunderlig juleforestilling uden ret mange af de
elementer, vi normalt forbinder med jul og juleteater. Modigt og for
nogle nok en lille smule skuffende.  

Læs

25-11-2015
AnemoneTeatret - Maries julegave
AnemoneTeatrets juleforestiling er en fryd for øjne og ører, sød og
morsom og fri for klichéfyldt juleflitter.

Læs

22-11-2015
London Toast Theatre - Don't Touch Nefertiti - Crazy
Christmas Cabaret
Rablende vanvid, muntre ordspil og platte underbæltestedet-vitser er
– sædvanen tro – hovedingredienserne i årets Crazy Christmas
Cabaret, som foregår i Kairo og ørkenomegn.

Læs

19-11-2015
Teater Vestvolden - Taynikma – skyggens vilje
’Taynikma’ på Teater Vestvolden er et skønt og utraditionelt bud på
en danset mangategneserieroman…

Læs
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17-11-2015
Teatret Masken - Råddent! – et prinsesseliv
Pudsig og lidt knirkende eventyrkomedie om tre selvoptagede
kongebørn, der ender med at finde sig selv og verden omkring dem.

Læs

13-11-2015
Teatret st.tv - Skakmat
’Skakmat’ er den svære 2’er i samfundstrilogien hos Teatret st.tv. For
Line Mørkebys tekst rummer både så meget apati og så skarp
samfundskritik, at den skaber mange ubesvarede spørgsmål hos
tilskueren.

Læs

09-11-2015
Mærkværk og Teater Nordkraft - +1
Anne Gry Henningsen lykkes flot med Line Mørkebys sørgelige
teenagermonolog ’+1’ om at føle sig helt alene i verden

Læs

05-11-2015
Teatret Møllen - Malala
'Malala' bliver spillet med energi og nerve. Men forestillingen når ikke
rigtigt ud over scenekanten som en vedkommende fortælling.
Hovedsageligt fordi en meget ordfyldt og kompliceret tekst bliver
iscenesat for umusikalsk og med upræcise greb undervejs.

Læs

01-11-2015
Don*Gnu og Bora Bora - M.I.S. - Natten Lang
Don*Gnu skruer op for både charmen og mandemusklerne, når de i
deres herligt humoristiske og kropsligt klovne-dansante forestilling
hylder velcrosandaler og hjemmestrikkede sokker, alt imens både
skæg, hår og englevinger blafrer blidt og reklameshow-karikerende i
ventilationsvinden.

Læs
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