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I disse år diskuteres revygen-
ren heftigt. Hvad kendeteg-
ner denne underholdnings-
form, hvilke krav skal stilles
til den? Politisk satire? Situa-
tionskomik? Eftertænlaom-
hed?

Budene er mange. Men når
det drejer sig om en kabaret,
er det hele nok meget enkle-
re. En kabaret er betegnelsen
for en lokalitet, en krostue
eller en caf6 med lettere un-
derholdning, også kaldet "ka-
baret", ofte uden særlige røde
tråde, komplicerede bagtan-
ker, dybsindige problemstil-
linger e.l.

Tæt på hinanden
Dette lever Bogense Som-
mercabaret i år fuldt op til i
Caf6 44b særdeles intime lo-
kale, hvor publikum og skue-
spillere er helt tætpå hinan-
den.

Musikken, sangene, er helt
i centrum og giver et dobbelt-
poffiæt af Aage Stentoft, re-
præsenteret med 15 viser, og
Bent Fabricius-Bjerre, som er
ophavsmand til resten af de i
alt24 sange.

Med den konstellation er
sikret både en forholdsvis ba-
stant og en mere poetisk gen-

revinkel, og den valgte ræk-
kefølge af sangene er garant
for en behagelig afveksling i
forløbet.

Instruktøren Ole Møllega-
ard har givet sine tre skuespil-
lere vide og personlige ram-
mer til deres fortolkninger,
som er dejligt fri for imitatio-
ner af andre kunsheres versi-
oner, Osvald Helmuths, Max
Hansens, ErikaVoigts.

Der opstår naturligvis et
par paradokser undervejs, når
en ung skuespillerinde som
Katrine Bæk Sørensen skal
fortolke Stentofu "Såd'n var
det ikke i halvfemserne" eller
"KFUK-visen", men det tilgi-
ver man hurtigt - hendes po-
etiske tilgang og blide charme
kompenserer fint, og er så

velegnet til Fabricius-Bjerres
melodier, som f.eks. "Duerne
flyver" eller "Nattens sidste
cigaret".

Ladt lidt istikken
Thomas Findvald Sølvskov
slmes ladt lidt i stikken. Hans
vokale overskud er ikke stort,
han burde nok have foredra-
get et par af sine sange i ste-
det.

Til gengæld fungerer han
glimrende med sin velkon-
trollerede mimik og sine små
virkemidler i de mere finur-
lige tekster, bl.a. i Fabricius-
Bjerres bittersøde "Randi",
om den fortenårige dreng,
der bare er så hemmeligt
forelsket, eller i 'Jeg hader
tango" af samme komponist.
Mogens Rex scorer point med
de sjovere af teksterne.

Hans helt personlige ver-
sion af "Den mellemste ktj""
og "Dit hjerte er i fare, Andre-
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Caf6 44, Bogense, ftedag: Bo-"'
gense Sommercabaret:
BentogAagg Blondinen, Den ktoge

og Den virlcl.ig dumme" med mu-
sik Bent Fabricius Bjerre og

Aage Steentoft.
I nstruktør: 0Le M øLLegaard.

Medvirkende: Katrine Bæk Sø-

rensen, Mogens Rex og Thomas
FindvaL SøLvskov samt oianisten
Jens Kristian Lorenzen.

Onsdag-lørdag kl.. 20, si d ste
gang Lørdag 8. august.

sen" eller hans underspilning
af "Luk dine små uskyldige
øjne" og "Pyt"-visen sidd€F
i skabet. Rent vokalt kunne
han da mageligt gøre sig i
både operette og musical, der
er både volumen og klang i
den stemme.

Fintflow
24 numre er mange, på trods
af en pause, men man for-
nemmer et fint flowi afuiklin-
gen, netop fordi interaktio-
nen på scenen er så afdæmpet
og disciplineret.-V.d kluu...t sekunde#
Jens Christian Lorenzen lo-
yalt og kompetent sine kol-
leger.

Så har man trang til no-
stalgi eller til uforpligtende
underholdning, så er Bogen-
se Sommercabaret et godt
bud på disse kølige sommer-
dage.
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