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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
FLUGTEN
fredag-søndag kl. 18.
MADAGASCAR 2
lørdag-søndag kl. 14.
MÆND DER HADER
KVINDER
fredag-torsdag kl. 18 og
21. lørdag-søndag også kl.
15.
OPERATION VALKYRIE
lørdag-søndag kl. 18 og 21.
REVOLUTIONARY ROAD
fredag-søndag kl. 21.

Kosmorama, Haderslev
BEDTIME STORIES
fredag-søndag kl. 16.30 og
18.45. mandag-torsdag kl.
18.45.
MÆND DER HADER
KVINDER
fredag-søndag kl. 17 og 20.
mandag-torsdag kl. 20.
HAN ER BARE IKKE
VILD MED DIG
fredag-torsdag kl. 20.45.
BOLT 3D
lørdag-søndag kl. 12.30.
KARLA OG KATRINE
lørdag-søndag kl. 14.30.
HELLBOY 2 - THE 
GOLDEN ARMY
mandag kl. 15.30.
STEP UP 2 - THE
STREETS
mandag kl. 15.45.

Kinorama, Aabenraa
BEDTIME STORIES
fredag-søndag kl. 18.30.
tirsdag og torsdag kl.
18.15.
BOLT 3D
fredag kl. 16. lørdag-søn-
dag kl. 15.
HUNDEHOTELLET
lørdag-søndag kl. 14.
fredag kl. 16.30. lørdag-
søndag kl. 16.
MÆND DER HADER
KVINDER
fredag og mandag-torsdag
kl. 18 og 21. lørdag-søndag
også kl. 15.
OPERATION VALKYRIE
fredag-søndag og tirsdag-
torsdag kl. 20.30.
DEN DU FRYGTER
tirsdag kl. 10.
I’M NOT THERE
mandag kl. 18 og 20.30.

Kinorama, Sønderborg

BEDTIME STORIES
fredag kl. 16.30. lørdag-
søndag kl. 16. mandag-
torsdag kl. 18.30.
BOLT 3D
fredag kl. 16. lørdag-
søndag kl. 13.
HAN ER BARE IKKE
VILD MED DIG
fredag-søndag kl. 20.30.
KARLA OG KATRINE
lørdag-søndag kl. 14.
MÆND DER HADER
KVINDER
fredag-tordag kl. 18 og 21.
lørdag-søndag også kl. 15.
PINK PANTHER 2
fredag-søndag kl. 18.30.
mandag-torsdag kl. 20.30.

Biograflisten gælder fre og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 5.
marts.

»Dalier og solsikker«
(oliemaleri, 1928).

det førnævnte eksotiske.
Det er akvarelserien med
de kinesiske djunker, en
særlig kinesisk fladbundet
skibstype til kyst- og flod-
sejlads. Dertil kommer bil-
leder fra Noldes ekspedi-
tion til det sydlige Stille-
hav i 1913-1914 - en kon-
trast i farver og motiver til
marskbillederne, der  trods
et gensyn virker strålende
friske.

Hver tredje 
gæst er dansker
Hver tredje gæst på Nolde
Museum er dansker, måske
fordi man i Danmark yn-
der at opfatte Nolde som
en halvt dansk maler. For-
ståeligt nok, for Nolde var
blandt de bedste ekspres-
sionister.

Han var tysksindet, men
valgte ved grænsedragnin-
gen i 1920 det danske
statsborgerskab. Han var
født i den lille by Nolde øst
for Tønder og blev dansk
gift med skuespillerinden
Ada Vilstrup.

Netop temaet »Nolde og

Danmark« er et tema, der
behandles på en særudstil-
ling, som Nolde Museums
afdeling i Berlin viser i
foråret 2010. Men allerede
i efteråret 2009 kan man se

udstillingen på Nordjyl-
lands Kunstmuseum i Aal-
borg, som udstillingen ar-
rangeres i samarbejde
med.

Nolde Museum nåede i

2007 90.000 besøgende i
Seebüll efter den store ud-
videlse af museumsfacili-
teterne. Efter nyhedens in-
teresse er besøgstallet nu
faldet tilbage til det nor-

male leje. I 2008 besøgte
76.000 mennesker museet.
Manfred Reuther er til-
freds med besøgstallet,
men siger også, at der hele
tiden skal ny initiativer og
tilbud til for at fastholde
interessen.

For tiden arbejde Nolde
Museum for at få etableret
en tog-taxi shuttle service
mellem Museum Sønder-
jylland i Tønder og museet
i Seebüll. I forvejen er der
en shuttleservice til Sild,
en service der henvender
sig til de mange turister, de
besøger øen.

Nolde Stiftung Seebüll -
åben fra den 28. februar
til den 2. december fra
klokken 10 til 18. i juni
til og med september er
der åbent til klokken 20
om torsdagen. Læs mere
på www.nolde-
stiftung.de

Hans Christian Davidsen

Biografi
•  Emil Nolde eller Hans Emil Hansen

(1867-1956) var en tysk kunstner
med dansk-frisiske rødder. Nolde var
medlem af kunstnergruppen Die
Brücke.

• Emil Nolde blev født i 1867 som
Hans Emil Hansen i den sønderjyske
landsby Nolde i nærheden af Tønder.
Senere tog han navnet på sit føde-
sted til sig. Hans far kom fra en fri-
sisk landsby ved Nibøl og talte nord-
frisisk, mens hans mor talte sønder-
jysk.

• Nolde blev uddannet som træskærer
og designer i Flensborg. Efter læreti-
den i Flensborg rejste han meget og
kom blandt andet til Kina og Japan.
Emil Nolde blev efter et ophold i
København i 1900-1901 gift med
skuespillereleven Ada Vilstrup, som
han var gift med til hendes død i
1946.
Ægteparret boede dengang på Als
om sommeren og i Berlin om vinte-
ren, hvor de mødte andre tyske
kunstnere. I disse år malede Nolde
især religiøse motiver. I årene 1916
til 1926 boede parret i Ubjerg ved

Tønder og flyttede derefter Seebüll
ved Aventoft.

• På trods af Noldes store sympatier
for nazismen og hans medlemskab i
det nordslesvigske NSDAP, erklære-
de nazisterne hans kunst som »ent-
artet« (degenereret). Han blev pålagt
maleforbud i 1941. Nolde turde ikke
male oliemalerier, fordi farverne
kunne lugtes. I stedet malede han
akvareller, som vi kender som de
umalede billeder. Den tyske forfatter
Siegfried Lenz har beskrevet denne
periode i Emil Noldes liv i romanen
Tysktime.

• Ada Nolde døde i 1946. Emil Nolde
giftede sig igen to år senere med Jo-
lanthe Erdmann. Han selv døde i
1956 og blev begravet i villaens have
i Seebüll.

• Villaen i Seebüll blev i 1957 omdan-
net til et museum udelukkende for
hans kunst. Emil Nolde er i dag
kendt for sine farvestrålende maleri-
er og akvareller. Han betragtes som
en af de største tyske ekspressioni-
stiske malere.

»Djunke med segl« (akvarel).»Røde djunker« (akvarel)

»Sorte møller« (akvarel).»Båd med rødbrunt segl« (akvarel, 1909).

Mænd der hader kvinder.
(Foto: DB)

Bedtime Stories. (Foto: DB)


