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ARETS SKOLEKOMEDIE
19 5 6

^'ITladame <Sané-^ene

Allerede når eleverne går i første mellem, begynder de at fable om 
skolekomedie, men almindeligvis bibeholdes de tågede forestillinger de 
gør sig om denne begivenhed, helt op til lig, hvorpå det pludselig går 
op for dem, at det ikke er i morgen eller i næste uge, men nu der skal 
tages en bestemmelse. Hvor
for skulle det gå anderledes 
danne gang? Det var der in
gen grund til, og derfor skete 
det programmæssigt, sådan at 
forstå, at det heller ikke i år 
foregik efter nogen lagt plan. 
Deltagerne følte sig ved de 
forskellige påmindelser fra 
lærernes side først fornærmet 
over, at man kunne betvivle 
deres årvågenhed, dernæst 
nogle uger senere ilde berørt, 
og endelig tre dage før efter
årsferien grebne af panik.

Under det afgørende møde

Den lille korporal, eller 

kejser Napoleon, 

spillet af Claus Levy 



fremsattes der et væld af forslag, som spændte lige fra klassiske til mo
derne problemstykker, men langsomt elimenerede man de forskellige 
tragedieemner og tilslut forelå resultat: Madame Sans-Gene; et upre- 
tentiøst folkeligt fransk stykke, skrevet i slutningen af århundredet af 
succesforfatteren Victorien Sardou, og tidligere med stor kunst opført 
på skolens scene. Det indeholder tillige mange fordele, der gør det vel
egnet til opførelse som skolekomedie. En sand guds velsignelse af roller, 
der absolut dækker ambitiøse elevers ønsker, og som ikke stiller for 
store krav med hensyn til den kunstneriske indleven.

Victorien Sardou var en forfatter, der forstod at skrive et veldrejet 
stykke og udnytte alle sceniske effekter. Selvom man ikke kan betragte 
hans skuespil som højere kunst, vakte de altid begejstring hos datidens 
publikum, ikke mindst fordi så eminente kunstnere som Sarah Bernardt 
iklædes hovedrollerne. I dag som for hundrede år siden får hans stykker 
folk til at more sig, fordi de behandler så evig menneskelige fejl som 
snobberi og misundelse.

Madame Sans-Géne stammer fra den senere del af hans forfatterskab 
og blev til i 1893. Det er forholdene ved kejser Napoleon d. l.’s hof, der 
må stå for skud, og i de fire akter tegnes et på en gang skarpt og mun
tert billede af de sociale opkomlinge, der færdes der, samtidig med at. 
en let og ikke videre dybgående handling fører publikum frem til en 
slutning, hvor alle misforståelser rettes. Stykket blev første gang opført 
på Metropolitanskolens teater i 1950.

H. C.

A/s VIGGO O. P. HAMMER & SØN 
Trælast og isenkram

AMAGEKFÆLLEDVEJ 50 TELF. C. 1619-1719-11796
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Alt i fotografiske artikler

VALBY FOTO

Valby Langgade 63 Telefon Valby 2653

Reserveret



Øverst: Et lille opgør mellem 
titelrollens indehavere Jette 
Boserup og hendes medsøster 
vaskepigen Lisette, spillet af 
Karen Victoria Smith.

Til venstre: Marchal Lefebvre 
skyder livet op i hjertet og 
afventer udviklingen.
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^fladatne <Sané~^ene
F O LK E S K U E S PIL 1 4 AKTER AF VICTORIEN SARDOU

Instruktion ............................. Jørgen Ryming

Overregissør.............................. Th. Stubbe
Regissør ................................... Finn Nielsen

Scenemester .......................... Gert Reindahl Jahnsen
Belysning ............................... Preben H. Larsen og Kai G. Nirell

Sufflør .....................................  Inge-Lise Sylvestersen og
Mogens Japsen

Maskinfolk ............................. Claus Blume, Hugo 0. Christensen, Arne
Frost, Ernst Kempf, Klaus Lynge, An
ders Ræbild og Poul Halling Sørensen

Dekorationer.............................. Lis Hansen, Claus Forup m. fl.

Sminkning: Fru Price

Kostumer leveret af Ole Teglers

Parykker leveret af Anker & Løvbo

Møbler leveret af Ole Haslund

MUSIK:
Metropolitanskolens orkester under ledelse af: 

P. Biener-Larsen
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Søger De lærebøger - gå til Gad

Søger De skønlitteratur — gå til Gad

Søger De en festgave — gå til Gad

Toinon, vaskepige ...........  
Lisette, vaskepige ............ 
Fouché ................................ 
Katrine ................................ 
Borgeren ............................
Vinaigre, trommeslager . . . 
Neipperg, østrigsk greve . 
Lefebvre ............................ 
Jolocoeur, nationalgardist 
Jasmin, tjener .................... 
Despreux, danselærer . . . 
Leroy, modehandler ........

Gudrun Carlsen 
Karen Victoria Smith 
Claus Liitzau Forup 
Jette Boserup
Birger Lehmann Nielsen 
Bjørn Simonsen 
Karsten Fledelius 
Niels Perch 
Jan Rasmussen
Søren Berthelsen 
Jørgen Ulrik Seest 
Søren Nissen

1. akt: — En vaskekælder i Paris den 10. august 1792
2. akt: ■— En festsal på slottet i Compieigne 1812
3. akt: — Napoleons arbejdsværelse samme sted

4. akt: — Samme sted lidt senere 
Pause efter 2. akt.

CHRISTIAN F. RØMER . SKINDERGADE 29
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G. E. C. GADS BOGHANDEL
VIMMELSKAFTET 32 . CENTRAL 558 

— lige midt på Strøget —

Leverandør til Metropolitanskolens bibliotek

Julie, kammerpige ......................................
Rovigo, politiminister................................  
Fru Rovigo .................................................  
Baronesse Biilow, hofdame .....................  
Karoline, dronning af Neapel.................  
Elisa, prinsesse af Lucca .........................  
Napoleon ..................................................... 
Constant, livvagt.......................................
Rostan, tjener .............................................  
St. Marsan, kaptajn .................................
Marie-Louise, kejserinde ........................

Berit Møller
Ole Skovhøj Sørensen
Inger Steensberg
Lone Møller
Aase Kildegaard 
Ingelise Hørlyck 
Claus Levy
Per Kiihlmann Jensen
Bjørn Simonsen 
Frank Menzel 
Birgitte Herborg

MUSIK:
Ouverture: Marseillaisen 

Mellem 1. og 2. akt: Alouette

Efter pausen:
Mellem 3. og 4. akt: Torben Lorensen: Sonate af Beethoven

■TROPOLITANERNES BOG- OG PAPIRHANDEL
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SOCIAL-DEMO KRÆTEN

følger Social-Demokraten hver mandag . . .

RESERVERET

METROPOLITANER-SAMFUNDET
Henvendelser og forespørgsler modtages af sekre
tæren, højesteretssagfører Carl Heise, Ny Vester
gade 1, K, eller formanden, landsretssagfører Johan 

Asmussen, Hovedvagtsgade 2, K.
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EN ELEV

VENDER

T I LBAGE . . .

^ntervieiv

På scenen står to herrer i tweed-tøj og lader afvekslende luften fylde 
med hykleriske komplimenter og bagtalelser. Ved et bord nede foran 
rampen sidder hr. Riiming og påhører de to optrædendes præstationer, 
idet han kritiserer og retter med små mellemrum. Da scenen er spillet 
igennem et par gange, findes den endelig tilfredsstillende, og, i te-pau- 
sen, der følger, får vi tid til at veksle nogle ord med instruktøren.

I dagliglivet har De jo ikke med scenen at gøre, hvorledes går det til 
at man kan træffe Dem som instruktør ved en skolekomedie?

Til daglig er jeg lærer på Østrigsgades skole, men jeg har en stor in
teresse for teatret. Jeg tror det skyldes den omstændighed at jeg, der 
er gammel metropolitaner, gennem hele min skoletid gik i klasse med 
Jørgen Reenberg. Vi læste skuespil sammen, deklamerede og tilbragte 
en ferie i Frankrig hvor vi fik lejlighed til at sætte os ind i fransk tea
terkunst. Senerehen læste jeg sammen med Volle og var vældig glad 
for det, jeg lærte der.

De er med andre ord det, man kalder lidt teatertosset?
Ja, det var noget af en mani hos mig. Fortsættes næste side.
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fortsat fra side 11

De gik her på skolen under besættelsen, hvorledes klarede man sko
lekomedierne under de usikre torhold, der herskede dengang?

Desværre spillede man ikke skolekomedie i 1945, da jeg gik i II g. 
Stykket vi skulle have opført var »Cyrano de Bergerac« og Holbergs »De 
usynlige«, hvori jeg skulle være Harlekin. Prøverne var allerede i gang, 
men på grund af elektricitetsmangel og udgangsforbud måtte vi aflyse. 
I et af de første krigsår var der optræden af nogle af skolens lærere. 
Jeg husker at hr. Steen og hr. Buch havde en dialog som Steen havde 
skrevet, hvori Buch optrådte som Holberg, og at Volmer Rasmussen 
gav en opvisning i gymnastik, som det blev drevet tidligere og i nutiden, 
altsammen til stor fornøjelse for os alle.

Hvorledes er De kommet tilbage til skolen igen nu ti år efter?
Det begyndte med at Reenberg anbefalede mig over for Set. Jørgens 

gymnasium, der stod i begreb med at skulle opføre »Du skønne ungdom«. 
Ved en af de forestillinger traf jeg hr. Stubbe, der spurgte, om jeg havde 
lyst til at instruere på min gamle skole i år, hvilket jeg selvfølgelig var 
glad for at få lov til.

Hvorledes ser situationen ud nu, en uge før tæppet går? Er de forvent- 
ger, De stillede, blevet opfyldt?

Ja, det tegner fint!
Den sidste replik ledsager Riiming med et smil, der understreger det 

overbevisende tonefald.
Pausen er forbi, og scenen tages igen i besiddelse af de optrædende.
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Hvem skulle have troet at en skolerevy kunne blive festligere end den 
der opførtes i foråret 1955? Men alligevel mødte Johannes Møllehave i 
1956 med en fortsættelse, der overgik nr. 1. Den var bygget over Hei- 
bergs skuespil »En sjæl efter døden« og titlen på revyen blev med en 
Møllehavesk ændring: »En sjæl før døden«. Denne gang besad revyen 
den røde tråd, ideen, som man det første år havde besvær med at fast
holde. En ny elev skal prøves og forhøres før han slipper ind i skolen. 
Frem triner alle de velkendte læreransigter, og de særegenheder, der 
knytter sig til hver enkelt, behandles med vittigt lune og med smag. 
Rappe replikker giver en skarp tegning af den pågældende person. 
Ingen ved, om der kommer en ny revy i år. Det er næppe sandsynligt. 
Der er kun få mennesker, som kan skabe en helstøbt revy, der, som det 
har været tilfældet i disse år, til tider kan hæve sig over det dilettan
tiske, men så meget desto mere spreder det munterhed og lyssind, når 
de forekommer.

Stængerne hentes hos

Engelbert Petersen
BAGERI OG KONDITORI

Jagtvej 13 Central 12457
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Eneste 
specialforretning

Studenterhuer

L. L. THRANES EFTF.
Grundlagt 1838 . Klareboderne 6 - Tlf. Byen 5306y

NY PROJEKTØR
Når tilskuerne i år andægtigt løfter blikket, før tæppet går, vil deres 

øjne møde en forandring i det ellers så traditionelle udstyr i salen. Den 
gamle projektør, der gennem årene har ladet sine søde og gule stråler 
feje ned over scenen, er afløst af en nyere og mere tidssvarende udgave. 
Grunden til at begivenheden fortjener omtale er den, at en af skolens 
egne elever har udført arbejdet med fremstillingen. Preben Heiberg 
Larsen fra II mn, har som sit bidrag, til årets begivenhed konstrueret 
dette apparat. Tekniske detaljer vil trætte, men det må dog være til
ladt at oplyse at den enkelte pære der sidder i den nye lampe er Ege 
så kraftig som de fire i den gamle, og at den nye lampe er »fjernstyret«, 
i modsætning til den forhenværende, til hvis betjening en elev fik tildelt 
det lidet misundelsesværdige job at ligge på maven oppe på loftet af 
gymnastikbygningen og derfra regulere lyset.

SPORT 
Rekvisitter 

Beklædning

POUL HOLM

Silkegade 11. Telefon 3082, 13.382. Leverandør til Metropolitanskolen
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SID GODT PA EN GOD PUDE...

Skumgummiforretningen 

»Buen«
Vester Farimagsgade 3, Telefon Centrnl 3614

1 PAUSEN:
IS & CHOKOLADE

fro

OLE BRO
ISBAREN
Jagtvej 23 A
ÆGir 2116

GODE VARER - GODE RÅD

ved

FARMACEUTEN
SVEN HOLM

SILKEGADE 1

HUSK

Cigar- og vinforretningen 

Hans Egedesgade 11 

NOra 7815

FISKEHUSET

FEMERLING

GI. Kongevej 156 Tlf. C. 7788

Farverne leveret af:

ALLAC
VANDFASTE PLAKATFARVER

Ewaldsgade 17 Tit. NOra 571

Brugte SKOLEBØGER købes bedst hos

BLOGH
DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

Fiolstræde 34 - BYen 2462 - 6556 - 7804

* BOGTRYK 

☆ OFFSET
* DYBTRYK
•ft SILKETRYK

Perfecta-T ryk
Banegårdspladsen 1 . København V. 

Telefon: Mlnerva 1350 & 1371
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HEIMBURGER&WENDT
FREDERIKSBORGGADE 5 

TELF. BYEN 7750

Programmet redigeret og skrevet af Henning Christophersen 
Regnskabsfører: Harald Hinrich

Annoncer: Flemming A. Hansen og Henning Christophersen
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