
tBogensesommer-
cabarel præsenterer
Ida & Bent From-viser
i lowtech-udgave. Det
klædersangeneog
kabareten

KABARET
"from,ftisk&frejdig"

******

Selv cirn treferdedele af en-
semblet er skiftet ud, har Bo-
gense Sommercabaret aldrig
fremstået så sanunentømret
og homogen som i hr. Det
skyldes, &t skuespillere og
pianist Hæder hinanden, men
også at ideen med udeluk-
kerrde at fohrsere på tekster
af Tda & Bent .From- giver et
naturligp flow.

Teks[erne spænder oYer en
periode på 40 år. Ikke alle har
overlevet med ligr stor yrrde,
og flere hrnne sagtens uqd-
væres, rræns,an&e;viser''er
smten mere akttielle nu, end
da de blev skrevet.

Det gælder eksempelvis
"Min sØn", som får det til at
kr5rmpe i 6n med sinsarkasti-
ske udlevering afvor tids cur-
lingfolældre, der kvæler deres
unger i-opmærksomhed.

Langhdsholdbare er også

"Ordets magtl'oln en euforisk
læserbrevsskribent og "Ah nei
ikke igen" om kvinden, der
forbander sit evindelige held
i spil. Tekster der er som skabt
til Ulla Ankerstjernes kokette
komiske talent.

Wc-kumme-pKrpper
Ejnar Gensø er elskelig i sin
undren over, hvem det er,
der ffir et kick af athugge wc-
kumme-propper i "Det store
mlnterium". Og Søren Bech-

Madsen er stilfærdigt gam-
melHo g ogoh)r. .'elqargen-
de i "I Srld og ramme"

Melodieme er en stor del
af forestillingens charms, og
Michael Salling spillen dem
med en indføling der væk-
ker mindelser om Inger Chri-
smrps akkompagnementer
til Osrald Helmuths bedste
reryoptrædener.

Uden mikrcfoner
I Bogense satser man på den
uhøjtidelige publilcums-
kontakg og som tilskuer fø-
ler man sig inviteret ind i et
varmt og fortroligt fælles-
skab. En oplevelse der bliver
forstærket af, at slarespillerne
ikke sJmger i mikrofon.

'/h' med ud og fisld, 'Jeg
gemmer mine 20 tønder
land" og'Ieg slår et slag for
deqgode hurnør" blirrer serve-
reti medley-form, som levner
plads til mange, langt mindre
kendte tekster. Tak for det.

lFrom, frisk & frejdig" er
beviset på, at der skal mange
telater gennem skrivefabrik-
ken, føl de sande klassikere
dukker op. Højdeprurkterne
hos From-parret er "Livets
gang (Pensionistvisen)",'To
lW på etbud" og"Dine andre
mænd". The viser som heldig-
vis også er med til at sætte
standarden i Bogense.

0nforwtihingr
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Ku n stn er tstt ko nsu lent Fran k G u n -

dersen. Spitter tit og med 21. juli.
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