
Fejl&Manglr 
Dette er et musikpoetisk samarbejde ml. komponist Nerøs Schouwboe & 
Tekstforfatter Frau Wald-Leben.       

Et ordkløvende narcissistisk selvportræt. Et tværkunstnerisk projekt, 
der boltrer sig i krydsfeltet mellem musik & lyrisk performens.  

F&M lavede deres første lille koncert på KulturGyngen i Aarhus sommeren 
2017 og har siden spillet mange spændende jobs. På Højskoler, caféer og mere 
alternative scener som "Song Dongs hus" i Aarhus Kunsthal har F&M forført 
og begejstret med foranderlige værker. Det begyndte med små minimalistiske 
indslag, men har med tiden ladet sig vokse og blevet til forestillingen Liebe/
liebe, som blev spillet flere gange på “Teater Das Boten” (Fejl&Manglr’s egen 
Scene på Samsø).  Fejl&Manglr har med Liebe/liebe skabt en scenografi og et 
musikalsk udtryk, som kan sammenlignes med scenekunsten fra 1920'erne i 
Berlin. Cabaret og gode traditioner fra en tid med tydelige virkemidler. 



Omtaler: 

Fejl&Mangler tog os med ind i et 
skævt og charmerende univers af 
tekster, musik, teater og recitation. 
De har på hver deres måde sans for 
at skabe et helt særligt rum, når de 
optræder. Der er nærmest noget 
Dan Turell'sk over Lisas digte og 
optræden. Det blev en helt unik og 
fantastisk uforglemmelig aften.  

 – Vibeke Lundbo (forstander på 
Højskolen Skærgården) 

Fejl&Manglr på 
Work.Play.Nordby❣  
En fuldstændig fantastisk oplevelse i skønne rammer. Fejl&Manglr tog mig 
med til dybet af følelser, autencitet og skøn humor. Stærke digte sat sammen 
med sigende musik, inviterede mig med på en rejse i åbenhed og livets 
udfordringer.....alt sammen krydret med kærlighed  

! – Aya Bruun (gæst på Work.Play.Nordby i Spil Dansk ugen) 

Fejl&Manglr er en audiopoetisk duo, der udmærker sig med et bizart men 
vedkommende tekstunivers og ekstremt velkomponerede melodier. Det er 
derudover tydeligt, at parret har erfaring fra teaterverdenen, både visuelt og 
præsentationsmæssigt – der artikuleres udførligt, og virkemidlerne med 
forskellige beklædningsstykker og lys bruges fermt.  
  
De mest medrivende af teksterne, gør duoen til noget helt specielt og får lyttere 
og publikum helt derud, hvor vi jo alle befinder os, men nogle gange glemmer 
at indrømme, at vi har brug for at snakke om – lige der på afgrundens kant.  
  
Teksterne udmærker sig ved sine metaforer, der på én gang er meget konkrete 
og vildt abstrakte; Ingen vil kunne undslå sig, alle mærker en rammende 
sætning på et eller andet, og højst sandsynligt ret mange tidspunkter. 
Ydermere er der musikalsk kræset for de skæve nuancer, så det ikke bare er 

banale akkordsammensætninger i    
baggrunden til en let-genereret 
følelsespåvirkning; Men noget, der virkelig 
er værd at lytte til. 
  
Uanset hvor man befinder sig på 
humørskalaen på dagen, giver Fejl&Manglr 
et hint om, at man bør tage de alvorligste 
sider af eksistensen op uden frygt, gennem 
en god portion livsglad, velfremført 
galimatias.   
  
– Pernille Randrup Pedersen (musik-  
og digtfanatiker med hang til akonformitet) 
  





ANMELDELSE: FEJL 
&MANGLR 
KABARET FOR 
VIDEREKOMNE
Heftig teatralske Fejl&Manglr 
fremmaner ør, original poesi tilsat akut 
økuller.

• GENRE: Kabaret/avantgarde.
• KOMMUNE: Samsø Kommune.
• ANMELDT AF: Anders Houmøller Thomsen. 



Mød ”Hjalmer” og ”Öjvind”. Og mød den noget antikverede kabaret-genre, som for mere 

end 100 år siden satte kunstnerisk dagsorden i Paris. Et udtryk, der også var en del af 

Zeitgeisten i Berlin i de turbulente 1920’ere.

Fejl&Manglr genopliver den intellektuelle genre og kalder sig en “performanceduo”. Den 

består af digter Lisa Skora Skouboe, akkompagneret af hendes mand Søren Skora 

Skouboe. De har hjemme på Samsø, hvor de bl.a. har spillet forestillingen “Liebe/liebe” på 

Teater Das Boten, som er Fejl&Manglr’s lokale scene.

Parret forstår både at rocke båden og sende publikum ud på dybt vand. For vi har at gøre 

med en særdeles kunstnerisk og selvbevidst musik, der skurrer og skærer med vink til 

spoken word, digtoplæsning, avantgarde og højteatralsk kabaret.

Tilbage til ”Hjalmer”, som er titlen på et af de numre, der er ønsket anmeldt. Det er et 

spydigt portræt af en ”ordbegavet” narcissist-skribent på jagt i nattelivet efter en ideel 

mage. Den kræsne og kritiske fyr når igennem en stor samling kandidater og falder til sidst 

for en erotisk sexbombe. Der er antydning af, at de to skæbner forenes i en dyster 

blindgyde: ”Hjertet var koldt, men Hjalmer var solgt.”

Digterstemmen messer ordene højtideligt og selvsmagende. Men der er god kontrast til 

det opstyltede i understrømmen af sort humor.

lndholdet er mere fængende end musikken: et repetitivt, akustisk groove med raslende 

rytmik og jazzede forskydninger. Duoen kunne her – og i andre skæringer – med fordel 

skabe flere melodiske berøringspunkter mellem stemme og musik. Lisa Skora Skouboe 

burde i højere grad prøve sin sangstemme af.



KURT WEILL-HAMMER

Der er mere affekteret diktion og gammeldags kabaret-stil i ”Det spiller ingen rolle”. Man 

trækkes ind i en særpræget sfære og kommer i tvivl om, hvor ironien begynder og stopper. 

Og hvor meget der er skævt smilende stiløvelse.

Nå, men præmissen er jo, at det skal være alternativt, så det spiller måske ingen rolle. 

Man kan vælge at overgive sig til løjerne og lade sig rive med af de myndige Kurt Weill-

hamrende pianoanslag og det dramatiske schwung i fortællingen om kærlighedens 

nådesløse natur. Den afviste part underkaster sig på ufrivillig komisk maner og er tilfreds 

med blot at blive anvendt som tankestreg eller et trin på den udvalgtes vej.

Det er barokt og overgearet, og nogle vil grine højlydt. De fleste lyttere vil nok stå af. Men 

der kan uddeles kult-point, og det er forfriskende, at duoen til slut i nummeret går hele 

vejen med baskende armbevægelser og nonsens-trallen. Jeg forestiller mig, at udtrykket 

fungerer allerbedst i levende live med scenografi og kostumer: Som optræden, 

performance, koncert eller hvad man nu vælger at kalde det.



FRA SLOT TIL SKROT

i ”Öjvind” hører man skramlet Tom Waits i den tørre, metalliske perkussion, der klinger 

som om, den er sponsoreret med frit valg fra alle skrothandlerens hylder. Den får igen fuld 

avantgarde-skrue med kattejamrende galmands-hylen i baggrunden. Blandt de tre 

anmeldte numre er det lyrisk set det mest avancerede og raffinerede. Eller bare komplet 

uforståelige om man vil. Med en stribe poetiske finurligheder og overrumplende metaforer, 

der runder rendyrket digterisk opvisning: ”Du er et tungt gardin med et ansigt, der er 

draperet.”

Mystikken og alvoren er dragende. Mens den monotont anlagte musik mere virker som et 

atmosfærebølgende bagtæppe for fortællingen.

Fejl&Manglr kunne stille sig selv en udfordring: Mere poesi i musikken, mere plads til 

tonerne – og mere musik i vokalen.




