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Galleri vågner efter vinterhi
GARDING. Fotografen Edgar Henning vågner efter
sit vinterhi. Langfredag genåbner han sit galleri,
Seegartengalerie ved Garding, efter vinterpausen.
Det sker med udstillingen »Vier Inseln«, der består
af Edgar Hennings egne fotografier fra øerne Sild,
Stromboli og Venedig i Italien samt Vilm i Mecklen-
burg-Vorpommern.

Den ny udstillingssæson markeres med åbent hus
på fredag fra klokken 13 til 19. Her vil musikeren
Martin C. Herberg slå sine akkorder på guitar. Han
spiller også ved en koncert påskesøndag den 19.
april klokken 20.

Edgar Henning er også aktuel med en anden foto-
udstilling i Nordfrisland. »Mein Eiderstedt« er tit-
len på en serie foto-miniaturer, der kan ses i galleri-
et Richardshof i Sankt Peter-Ording. Senere på for-
året byder Seegartengalerie blandt andet på en
jazzkoncert med Knut Kiesewetter og band og en
kammerkoncert med Berlin-trioen Gert Anklam.

Seegartengalerie har åbent til den 1. november
tirsdag-søndag klokken 14 til 18. Galleriet ligger på
vejen mellem Garding og Velt. (FlA)

Et-årig på censureret udstilling  
ÅRHUS. En dreng på kun ét år har fået optaget et
kunstværk på den censurerede Kunstnernes Påske-
udstilling i Århus Kunstbygning, oplyser
TV2/Østjylland. 

Drengen er fra Skæring nord for Århus og har det
eventyrlige navn Hans Christian Andersen. Ifølge
tv-stationen fik han sit værk, »Kunstneren tegner i
sengen«, optaget i konkurrence med hundreder af
uddannede kunstnere. Værket har nummer 60 i ka-
taloget for udstillingen, som der er fernisering på
lørdag. Materialet er tusch på lagen. Han skabte det
i et ubemærket øjeblik. 

Den lille drengs værk blev ét af 111 udvalgte
blandt 2500 emner. Vidunderbarnets far, Max Uwe
Jensen, fik også optaget et værk på udstillingen,
foruden det han havde indsendt for sin søn i sit
navn. Faderen har ikke tegnet med, siger han. 

Et medlem af censurkomiteen, billedkunstneren
Thorgej Steen Hansen, mener, at der er tale om et
fint værk, uanset kunstnerens alder, som han først
fredag blev meddelt. »Kunstneren tegner i sengen«
og de øvrige 110 værker kan ses frem til den 4. maj i
Århus Kunstbygning. /ritzau/

Bibel-bog fra Pelvorm
PELVORM. Præsten Man-
fred Karl Adam fra Pelvorm
tager i en ny bog børn og
unge med på en sejltur op og
ned ad Nilen.

»Mit dem Pharaonenkut-
ter...« er titlen på bogen, der
også tager de unge læsere
med på en rejse til Sinai-
bjerget og Babelstårnet.
Manfred Karl Adam har
skrevet sine 37 bibelske fortællinger som rim på
vers. Flere af dem har han læst op for menighedens
børn på Pelvorm. Bogen er illustreret med farve-
strålende 26 billeder og tegninger af lokale unge,
som er gået til konfirmationsforberedelse hos Man-
fred Karl Adam. »Mit dem Pharaonenkutter...« er
udsendt af Pellworn Verlag, hvorfra bogen kan be-
stilles på telefon 04844-577. Den indeholder 26 si-
der og koster ti euro. (FlA)

Blueskoncert i Tarp
TARP. Mike Harrison er kendt som rocksanger. Fre-
dag den 25. april står den dog på blues, når han er
special guest til koncerten med Hamburg Blues
Band i Tarp. Koncerten foregår i Fantasy Music
Hall. Dørene åbnes klokken 21. (FlA)

Kunst i kornlager
AUGUSTENBORG. Ni danske og tyske kunstnere
udstiller i påsken i fællesskab i Kornlageret i Au-
gustenborg. Udstillingen kan ses fra i morgen,
skærtorsdag, til og med på mandag, anden påske-
dag. »Ophobing« er fællestitlerne på værkerne, der
kan ses fra klokken 20 til 22. De udstillende kunst-
nere er Rick Towle, Ole Præstkær Jørgensen, Jes
Mogensen og Martin Quist fra dansk side. Fra tysk
side deltager Ingo Warnke, Arno Neufeld, Johannes
Caspersen samt ægteparret Hans Joachim og Anna
Brunner Mocka. (FlA)

Kansas City Stompers 
AABENRAA. Kansas City Stompers giver en
jazzkoncert i NygadeHuset i Aabenraa fredag den
25. april. Der kan købes billetter i forsalg på telefon
74 62 08 03, dog først efter påske. (FlA)

Flensborg på væggen
FLENSBORG er kommet op at hænge i Galerie Bilder im Hof i Rødegade 16. Her viser gallerist Holger Schwiewager
(billedet) frem til den 10. maj en udstilling med den impressionistiske maler Walter Rohrbach, der blandt andet har
hentet sine motiver i fjordbyen. Galleriet er åbent på hverdage mellem klokken 9.30 og 18 samt på lørdage mellem klok-
ken 9.30 og 14. (Foto: Jens Peder Meyer)

Forestilling med fjer på
Anmeldelse. Gode
danske ord og toner
bliver flettet sammen
i forestillingen »Den
forelskede natter-
gal«, der hverken er
fugl eller fisk. Men
en oplevelse.

FLENSBORG. Det er ikke
kabaret, ej heller et pot-
pourri. Og selv om det var
afslutningen på den danske
teatersæson i Sydslesvig,
havde det ikke meget med
teater at gøre.

Lige bortset fra, at Ghita
Nørby læste op og recitere-
de, som kun de bedste
skuespillere kan det: Med
masser af saft og kraft i
stemmen, de vigtige pauser
og en fremhævning af alle
pointerne, så de bliver
hængende i rummet.

Ghita Nørby og hendes
mand, pianisten Svenn
Skipper, er på dan-
marksturne med et andet
par, duoen Lars Hannibal
(på strengeinstrumenter)
og Michala Petri (på fløjte).
Mandag aften stod de på
scenen i Flensborg med fo-
restillingen »Den forelske-
de nattergal«.

Titlen referer til en kom-
position af den franske ba-
rokkomponist Francois 
Couperin og går videre i en
af de tekster, Ghita Nørby

læser op, Nattergalen af
H.C. Andersen.

Tekster om fugle, det fly-
vende symbol for ånd og
kærlighed, går igennem
hele programmet. Ordene
er af blandt andre Steen
Steensen Blicher, Grundt-
vig, B.S. Ingemann, Chri-
stian Winther og Klaus Ri-
fbjerg. Og der er musik af
Vivaldi, J.S. Bach, Carl Ni-
elsen og flere.

Samarbejde fortsatte
Michala Petri og Lars Han-
nibal fandt sammen med
Ghita Nørby, da de for seks
år siden blev bedt om at la-
ve en turne for Folkekir-
kens Nødhjælp.

Kemien passede, og

Svenn Skipper stødte til.
Oprindelig var meningen
med denne forestilling at
slippe de vilde dyr løs med
La Fontaines fabler. Men
de fire på scenen magtede
ikke at tæmme dyrene, så
tekst og musik gav en sam-
menhængende mening.

Kvindernes parti
Det lykkes til gengæld til
fulde med fuglene, hvor
Ghita Nørby med sin facon
giver plads til det sprælske
midt imellem traditioner-
ne. Michala Petris fingre
går op og ned på fløjter i
alskens udformninger, så
publikum snart hører en
spurv, snart en solsort, en
gøg, ja sågar en papegøje.

I det hele taget er »Den
forelskede nattergal« kvin-
dernes parti. Lars Hanni-
bal og Svenn Skipper hol-
der sig diskret i baggrun-
den, når Petri fløjter sig op
og ned ad tonestiger, og
Ghita Nørby læser med
vellyst. Af og til endog også
med en smule grusomhed -
som for eksempel i Svine-
drengen.

Ghita Nørby har en
pjusket fjerdragt af et ko-
stume - hvad der forment-
lig også er meningen. Mi-
chala Petris er mere ele-
gant. Det ville heller ikke
have virket omvendt.

»Den forelskede natter-
gal« skal opleves med
åbent sind. Så er den for-
nøjelig - og det er ganske
vist.

»Den forelskede natter-
gal« i Flensborg Teater,
mandag aften. Manu-
skript: Niels Birger
Wamberg. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Teater på nordfrisisk
BREDSTED. Nordfriisk Instituut har udsendt en for-
tegnelse med 50 teaterforestillinger, der igennem ti-
den er blevet sat op i det lokale amatørteatermiljø i
Nordfrisland.

Manuskripterne er på frisisk og kan rekvireres ved
henveldese til instituttet i Bredsted på telefonnum-
meret 46 71 20 81 eller elektronisk post på adressen
info@nordfriiskinstituut.de. (FlA)

Pris til koreanske keramikere
KIEL. Det koranske keramiker-par Si-Sook Kang  og
Kap-Sun Hwang modtager dette års kunstnerpris
»KulturAktuelle« på 10.000 euro. Prisen uddeles af
Landeskulturverband Schleswig-Holstein og Landes-
bank Schleswig-Holstein.

Prisen overrækkes officielt i Landesbank i Kiel den
22. maj. Keramiker-parret er uddannet på kunsthøj-
skolen Muthesius i Kiel. (FlA)

Lars Hannibal, Michala
Petri, Ghita Nørby og
Svenn Skipper ophæver
grænserne mellem ord og
musik i »Den forelskede
nattergal«. (Foto: Kultur-
kontakten.dk)


