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Kunstrejse til
Middelhavet
LYKSBORG. Sydeuropa
har altid tiltrukket kunst-
nere. Billedhuggeren og
tegneren Siegbert Amler
fra Lyksborg tilbyder
næste år en kunst- og ma-
lerejse til Nice og andre de-
le af Côte d’Azur ved Mid-
delhavet. Den foregår i pe-
rioden 5.-18. september og
arrangeres i samarbejde
med Volkshochschule i
Lyksborg. Nærmere infor-
mation fås på telefon
04631-8169. Sidste frist for
tilmelding er den 2. januar
2004. (FlA)

Fødselar
udstiller på Sild
VESTERLAND. Maleren
Günther Winkler fylder 80
år. Den runde dag markeres
den 18. december med
åbningen af en retrospektiv
udstilling i Stadtgalerie
»Alte Post« i Vesterland.

Günther Winkler blev
født i Sachsen og havde
flere lærere, der var med i
den ekspressionistiske
kunstnersammenslutning
Die Brücke. Han har boet
på Sild siden 1975 og dri-
ver den høje alder til trods
en maleskole for både børn
og voksne.

Udstillingen kan ses til
og med den 31. december.

(FlA)

Adventskoncert
i Tønder 
TØNDER. I morgen står
der Mendelssohn, Gade,
Lange-Müller, Stanford
samt christmas carols og
danske salmer på program-
met i Tønder Kristkirke.
Vor Frue Cantori fra Ha-
derslev Domkirke sætter
under ledelse af domorga-
nist Svend Prip punktum
for en lille serie på tre ad-
ventskoncerter.

Haderslev domkirkes
kor, Vor Frue Cantori, som
tæller 36 medlemmer, blev
stiftet af domorganist
Svend Prip i 1971 og har si-
den gjort sig bemærket som
et af Sønderjylland førende
kor. I 1995 modtog Vor
Frue Cantori Modersmål-
prisen. Der er gratis ad-
gang til koncerten, som be-
gynder klokken 20. (FlA)

Ansgar-Kirken var en perfekt ramme til et møde med Anne Linnet i december. Stearinlysene var tændt, og det hvide kirkerum indbød til hygge.
(Fotos: Lars Salomonsen)

Byrådsmedlem
køber festival 
RINGE. Fodboldklubben
OB solgte i går Midtfyns
Festival til Knud Bjerre,
der repræsenterer Venstre i
byrådet i Skive og siden
1996 har stået bag Skive
Beach Party. 

Over for DR Midt og Vest
bekræfter Knud Bjerre, at
handlen er gået i orden,
men han vil ikke sige, hvor
meget han har betalt for
den midtfynske festival. 

- Jeg har ikke købt sel-
skabet bag festivalen. Kun
navnet, rettighederne og et
lager. Men jeg kan love, at
der også bliver festival i
Ringe næste år, siger Knud
Bjerre til radiostationen. 

Midtfyns Festival har i
de seneste år været plaget
af store økonomiske pro-
blemer, fordi begivenheden
ikke trækker nær så mange
gæster til som tidligere. 

OB købte i september
2001 festivalen af Nina
Færgemann, men allerede
året efter var Midtfyns Fes-
tival tæt på at kollapse. 

/ritzau/

Skumring med stemning
Anmeldelse. Engang
var hun til læder og
pisk. I Ansgar-Kir-
ken i Flensborg viste
Anne Linnet den 
blide side af sig selv.
Hun er bestemt ikke
glemt.

FLENSBORG. »Det er
gået jævnt ned ad bakke
med kvalitet og populari-
tet for Anne Linnet«, hed
det i et af fødselsdagspor-
trætterne, da kvinden med
de mange lejrbålshit i som-
mer fyldte 50 år.

90erne var ikke hendes
årti.

Denne tendens kunne
slet ikke spores i Flens-
borg, hvor hun søndag i
skumringen spillede i Ans-
gar-Kirken. Sydslesvigsk
Forening kunne allerede
for flere uger siden melde
totalt udsolgt til koncer-
ten.

Stemningen fik publi-
kum og Anne Linnet
næsten serveret. Der var
en forventningens glæde,
mens mørket var ved at
falde på. Stearinlysene var
tændt, og Ansgar-Kirkens
hvide rum indbød til hygge
og intimitet denne tredje
søndag i advent. Det er en
ejendommelig tanke, at
Anne Linnet engang var til
corsage og pisk med ban-
det Marquis de Sade. Men
måske er det blot forvand-
lingens kunst eller et mod
til at springe mellem stil-
arterne, genrer og solistliv.

I Ansgar-Kirken fik vi
den sidste side.

Stående bifald
Ud over egne sange og sal-
mer sang Anne Linnet

sangene fra samarbejdet
med Johannes Møllehave
og dem, der er kommet ud
af hendes arbejde med tek-
ster af Tove Ditlevsen. Ma-
triarken sad foran korset
og dets lysskygge med ak-
kompagnement af key-
board og vokal og lovede
fem kvarters musik uden
pause. Det blev til næsten
en time og 45 minutter og
stående bifald til sidst.

På repertoiret var alt det,
publikum kom for at ville
høre:

»Barndommens Gade«,
»Tusind stykker« og
»Smuk og dejlig« fra Shit

& Shanel-tiden i 70erne -
alle tre til fællessang, der
vel næppe kan have over-
døvet koncerten i Aaben-
raa aftenen før.

I julemånedens anled-
ning bød hun også på
smukke udgaver af »Lille
Messias«, »Stjerne over
Bethlehem« og »Hvid jul« -
den sidste i øvrigt før, den
er indspillet på andet end
en demo-version.

Smukke tekster
Koncerten blev ikke så
pæn, at det hele blev for
kedeligt - for nu at spille
videre på Anne Linnets

egen vurdering af hendes
tidligere svenske pladepro-
ducenter.

Dertil var akkompagne-
mentet på keyboard for or-
dinært. Koncerten var
frem for alt levende musik
med smukke tekster. Som
konservatorieuddannet
mestrer Anne Linnet både
teknikken som komponist,
musiker og sanger. Hendes
evne til at investere og
blotlægge alle sider af sig
selv var dristig og usæd-
vanlig, da hun var på sit
højeste. Og det er vel det,
hun stadig lever på i dag.

Som moderne salmekom-

ponist havde Anne Linnet
godt fat i et publikum af
familier og dem, der er æl-
dre, end det egentlig er
gået op for dem.

På rockfestivalerne er
hun yt. Efter kirkekoncer-
terne kan man kun gå til-
freds væk. 

Koncert med Anne Lin-
net i Ansgar-Kirken i
Flensborg søndag. Ar-
rangør: Sydslesvigsk
Forening i Flensborg.

Hans Chr. Davidsen

»Jeg gik ind til byen for
at kigge efter dig. Plud-
selig stod du der i
mængden og smilede til
mig. Alle folk ka’ se det
straks, du er så smuk og
dejlig«.


