Bøger, viser og teater
En vise eller to vil der
med garanti blive sunget, når Suzanne Bang
på tirsdag fylder 50 år.
For det kan ikke gå ubemærket hen, at fødselaren netop har passeret
en anden mærkedag: 10
år som formand for Visens Venner i Horsens.
Visesangen er karakteristisk for Suzanne
Bang. Hun holder af at
stå på en scene enten
som sanger eller skuespiller - eller at sidde foran en radio-mikrofon,
sådan som hun gør en
gang månedligt i Radio
Horsens-programmet
»Det begyndte med Andreas«.
Radio-lytterne vil vide, at Andreas har efternavnet Steenberg, og at
han i sin tid var med til
at starte det første
bibliotek i Horsens.
Hvormed vi er ovre i den
arbejdsmæssige side af
Suzanne Bangs liv: Et
job som biblioteks-assistent på Horsens Bibliotek.
At det blev denne vej,
hun kom til at gå, skyldes lidt tilfældigheder.
For hun voksede op i et
hjem, hvor bøger, musik
og teater udgjorde en
helt naturlig del af hverdagen. Og det fostrede
nogle drømme om måske
engang at blive skuespiller - drømme, som fik
yderligere næring via revyer, skuespil og korsang på de Horsens-skoler, hvor Suzanne Bang
fik den første lærdom
hældt på.
Efter realeksamen tog

Suzanne Bang.
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hun forskud på det, der i
dag nærmest er standard blandt unge: Et ophold i udlandet. Hun
tjente selv pengene til at
drage til England, hvor
hun i 16 måneder arbejdede som au pair-pige.
Hjemme igen fulgte et
ophold på højskole, og
stadig fulgte drømmene
hende: Skuespiller eller
journalist. Hun fik en
elevplads tilbudt på en
avis, men måtte af forskellige årsager opgive
det, og skuespiller-jobbet mente hendes far ikke var noget liv.
Så Suzanne Bang kom i
lære som kontorassistent hos Hede Nielsen,
hvorefter muligheden
for jobbet som biblioteks-assistent dukkede
op. Det var i 1970, og
biblioteket har været
hendes arbejdsplads siden. I det daglige styrer
hun indkøbet af materialer til voksen-afdelingen,

og hun sidder med i arrangements-udvalget.
Plus altså Andreas-programmet, som Suzanne
Bang har været den udfarende kraft bag i de
godt 14 år, det har eksisteret.
Sideløbende har hendes liv budt på masser af
sang og teater. Horsens
og Omegns Amatørteater har været et af de faste tilholdssteder, et andet sommerspillene på
Palsgaard. Og et tredje
den lokale afdeling af Visens Venner, hvor hun
avancerede til formand i
1988.
Selvfølgelig
er
formandsposten et skulderklap, men der er også
bagsider. Først og fremmest mange administrative opgaver, som betyder, at der de sidste år
ikke har været plads til
amatørskuespilleriet i
Suzanne Bangs liv.
Medvirkende til den
lidt mere tilbagetrukne
rolle er også ønsket om
at tilbringe mere tid
sammen med familien ægtefællen Leif Jacobsen og datteren Nina.
Men det ændrer nu ikke
ved, at Suzanne Bang
savner udfoldelserne på
scenen. Så måske må der
findes en anden til posten som vise-formand.
Ikke mindst, hvis der
dukker nogle af de gode
tilbud op på den lokale
amatørscene.
- For teatret er helt
klart det, der står mit
hjerte nærmest, lyder
meldingen - med eftertryk på hjerte. (ch-r)

