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Bobo Moreno åbnede især for sin stemmepragt i andet sæt, da han stod i front for fire stjerner i Flensborghus.
(Fotos: Martina Metzger)

Ina Müller solo
HUSUM. Den kendte kvindeduo Queen Bee har ek-
sisteret i godt 11 år. Rygterne har i lang tid sagt, at
Edda Schnittgard og Ina Müller går hvert til sit. De
er flere gange blevet dementeret. Men det bliver de
ikke længere.

Nytårsaften er det endegyldigt slut, og derfor er
de to for tiden på en afslutningsturne.

I Husum kan Ina Müller opleves solo, når hun den
29. november optræder med »Schöönheit vergeiht«
i Kongresshalle. Det begynder klokken 20, og billet-
ter kan bestilles på telefon 04841-2163. Den 14. de-
cember klokken 20 kommer samme program til
Waldorfschule i Flensborg og dagen efter til Her-
derschule i Rendsborg, hvor det begynder klokken
19.30. Flensborg-billetter kan bestilles på telefon
0461-13790 og Rendsborg-billetter på 04331-58960. 

(FlA)

Kunst på privathospital
KOLLUND. De resterende to måneder af året er det
Christa Conradsen fra Kværs som udstiller på Pri-
vathospitalet Kollund. De flotte malerier hænger
på privathospitalets sengeafsnit og er således til
stor glæde for såvel patienter som personale.

Christa Conradsen arbejder fortrinsvis med olie
på lærred, og hun henter sine motiver i naturen,
men også i de nære ting. At male er at gå på opda-
gelse, så rejser sætter ligeledes sine spor i Christas
billeder. Selv om Christa Conradsen har malet siden
1987, går hun jævnligt på malerkursus, fordi hun
føler, at man aldrig bliver færdig med at lære. 

Hun har i årenes løb haft mange udstillinger i lo-
kalområdet, både i private firmaer og på offentlige
kontorer. Hendes billeder har ligeledes været ud-
stillet på flere gallerier blandt andet BaneGården i
Aabenraa. (FlA)

Bagekunst på Ejdersted
TETENBØL. Kogeko-
nen Luise Peters
(1900-91) boede i det
hus i Tetenbøl, hvor
der i dag er indrettet
museet Haus Peters.
Hun samlede på op-
skrifter livet igennem,
og de blev sirligt skre-
vet ind i en gammel
sparebog fra spare-
kassen i Garding.

Den første søndag i
advent, den 27. no-
vember, åbner Haus
Peters en udstilling
med Luise Peters’
gamle opskrifter.
Samtidig præsenteres en ny bog, der udsendes af
Verlagsgruppe Husum. På 96 sider fortæller muse-
ets bestyrer, Brigitta Seidel, om Ejdersteds lokale
bagebog fra »de gode gamle dage«. »Rezepte der
Luise Peters« hedder bogen, der koster 7,95 euro.
ISBN-nummeret er 3-89876-234-3.

Udstillingen er åben tirsdag-søndag klokken 14-
18, og der er gratis adgang. Tirsdag den 27. decem-
ber og fredag den 30. december klokken 15 kan man
deltage i et bageværksted. (FlA)

Pågående dansk dramatik
HADERSLEV. »Underværket« er ny pågående
dansk dramatik skrevet af en af dansk teaters mest
markante og unge dramatikere, Christian Lollike.
Han skrev også den opsigtsvækkende forestilling
»Dom over skrig«, som Dansk Folkepartis Louise
Frevert forgæves forsøgte at få stoppet.

Tirsdag den 22. og onsdag den 23. november spil-
ler Odsherred Teater »Underværket« på Teatret
Møllen i Haderslev. Forestillingerne begynder klok-
ken 20. Billetterne koster 120 kroner for voksne og
50 kroner for alle under 25 år.

Lørdag den 19. november er der igen børneteater
på Møllen. Barkentins Teater kommer på besøg og
spiller forestillingen »Højt på tromme« for de fire-
til otte-årige og deres forældre. Forestillingen spil-
ler to gang, klokken 11 og 13. Billetter koster 25
kroner for børn og 60 kroner for voksne.

Tirsdag den 15. og onsdag den 16. november klok-
ken 20 spiller Odsherred Teater den meget roste fo-
restilling »Gæsten« om H.C. Andersens møde med
Charles Dickens. Billetterne koster 120 kroner for
voksne og 50 kroner for alle under 25 år.

Billetter til alle tre forestillinger kan reserveres
på telefon 74 52 66 79. (FlA)

Teatervenner holder advent
SLESVIG. Foreningen »Theaterfreunde Schleswig«
holder lørdag den 27. november adventsfest i Sles-
vig Teater. Medlemmer af Schleswig-Holsteinisches
Landestheater kan tilmelde sig på teatrets kontor
inden den 22. november. Medlemmer af teaterven-
nerne kan tilmelde sig hos formand J. Gunkel i
Dannevirke. Prisen er fem euro for voksne. Børn
kommer gratis med. (FlA)

Omslaget på den ny bog
med gamle opskrifter fra
Ejdersted.

(Foto: Husum Verlag)

Anmeldelse. To ve-
teraner legede med
to yngre musikere,
da der var jazzkon-
cert i Flensborghus.
Det var en aften med
rigtig jazzfeeling.

FLENSBORG. »To play
betyder både at spille og
lege«, forklarede bassisten
Bo Stief, før han gik på
scenen i Flensborghus.
Medmusikanterne Olivier
Antunes (klaver) og Alex
Riel (trommer) fulgte hur-
tigt trop og legede med og
ind kom en sanger med
stor alsidighed. Vidt om-
kring i musikken har han
været, siden hans papfar,
Bo Stief himself, tog ham
med i miljøet.

Vi taler om Bobo Mo-
reno, der er flasket op med
jazz, soul og pop og har en
fortrolighed med de fleste
forgreninger inden for den
amerikanske bluesmusik.

I sommer mødtes de tre
musikere med Bobo Mo-
reno på Copenhagen
Jazzfestival, og når det har
regnet på hovedstaden,
drypper det på provinsen -
inklusiv Flensborg.

Mandlige jazzsangere
har ikke været det mest al-
mindelige i Flensborghus
de seneste år, så afvekslin-
gen var kærkommen. Når
Alex Riel er med i besæt-
ningen, er der altid fyldt
op i Flensborghus, og det
65-årige meget seriøse
legebarn passer ind i

næsten alle tænkelige stili-
stiske  jazz-sammenhænge.
Han fejer sig til rette på
lilletrommen, og er med i
hver trios eller kvartets
sjæl. Dertil kommer, at
hans trommesoloer aldrig
blot er soloer - de er et
stykke musik i sig selv.

Alsidigt program
Aftenens program var sær-
deles alsidigt. Der var ar-
rangementer af Elvis
Costellos og Burt Bacha-
racs »Painted for Memo-
ry«, Ray Charles’ »Ain’t

That Love«, »Svantes lyk-
kelige dag« og en meget
anderledes version af Ja-
mes Browns »I Feel Good«.

Duet-duel
De to veteraner, Stief og
Riel, lod Bobo Moreno og
Olivier Antunes træde i
forgrunden. Et par gange
gik Antunes og Moreno i
duet - eller skal vi kalde
det duel - hvor Antunes
drillede Moreno så meget,
at han havde svært ved at
hoppe på med vokalen.
Antunes viste både hånde-

lag og en stor appetit på
klaverets muligheder og så
især ud til at nyde de raske
tempi. 32-årige Antunes er
simpelthen et stort talent,
som man kommer til at
høre meget mere til, og han
demonstrerede lydhørhed
over for Bobo Morenos so-
ulfarvninger.

I anden sæt lagde Bobo
Moreno ud med en solo,
der virkelig viste, at han
har jazzfeeling. Han sang
så det lød instrumentalt og
som et helt orkester.

Det kan godt være, at
var en leg - men leg
kræver mere end blot at
følge jazzens hovedstrøm.
Og dette »mere« leverede
kvartetten i Flensborghus.

Næste jazzkoncert sam-
mesteds er »Nikolaustag«,
tirsdag den 6. december,
når den amerikanske saxo-
fonist Bob Rockwell spiller
fortrinsvis Ben Webster-
musik med sin kvartet.

»En aften med fire stjer-
ner« - koncert med Bobo
Moreno (sang), Bo Stief
(bas), Olivier Antunes
(klaver) og Alex Riel
(trommer) i Flensborg-
hus, torsdag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigsk
Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsfore-
ninger.

Hans Chr. Davidsen

Rigtig herre-jazz 
i Flensborghus

Olivier Antunes elsker
åbenlyst at spille i de
raske tempi.

Alex Riel er til næsten alle
tænkelige stilistiske sam-
menhænge.


