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Skriv din lishistorie
FLENSBORG. Med afsæt i sin bog »Livshistorien«
giver cand. mag. i pædagogik og psykologi Bente
Schwartz lørdag den 26. oktober inspiration og
konkrete ideer til, hvordan man kan fortælle sin
livshistorie. Det sker med et foredrag på Dansk
Centralbibliotek i Flensborg klokken 11.

Bente Schwartz giver redskaber til at lukke forti-
den op og kommer gode råd om hvordan man sætte
gang i erindringsprocessen.

Bente Schwartz udsendte sidste år bogen »Livshi-
storien« som et hjælpemiddel til dem, der gerne vil i
gang med at skrive erindringer. Bente Schwartz er
forfatter til en lang række bøger og artikler om ar-
bejde, familie, det gode liv, køn og kultur. 

Der opkræves fire euro i entre. Mere om »Livshi-
storien« kan læses på www.livshistorien.dk (FlA)

Jan Koblasa fylder 70 år
SLESVIG. Den tysk-tjekkiske billedhugger Jan
Koblasa fylder 70 år og hyldes i morgen ved en høj-
tidelighed i Hjortesalen på Gottorp Slot.

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen har invi-
teret pastor Helge Adolphsen fra St. Michaelis-Kir-
che i Hamborg til at holde hæderstalen. Jan Kobla-
sa har i en lang årrække beskæftiget sig med kirke-
kunst, og ved højtideligheden på Gottorp Slot præ-
senteres nogle af hans tidlige værker inden for om-
rådet.

Jan Koblasas stammer fra Prag, men han er som
få andre kunstnere forbundet med Slesvig-Holsten.
I mere end 30 år var han professor ved kunsthøjsko-
len Muthesius i Kiel. Her grundlagde han billedhug-
gerklassen, som han ledede i mere end 30 år. På den
måde har Jan Koblasa også været med til at præge
adskillige yngre kunstnere, der er udgået fra
Muthesius og senere har slået sig ned som udøvende
kunstnere i delstaten. (FlA)

Stjerne for en aften
SØNDERBORG. Det populære tv-koncept med
»Stjerne for en aften« gjorde amerikanske James
Sampson danmarkskendt i løbet af et splitsekund.
Nu arrangeres der en lokal udgave i Sønderborg i
forbindelse med byens kulturuger sidst i oktober.

»Stjerne for en aften« arrangeres af Sønderborg
Kommunes Kultur & Fritid på i samarbejde med
Sønderborghus. Musikalske talenter med stjerne-
ambitioner kan få lov til at se, om evnerne rækker
til en professionel karriere. Seks deltagere er allere-
de udvalgt, og for at gøre konkurrencen ekstra
spændende dystes der om en indspilning af vinder-
nummeret i et rigtigt pladestudio. 

- Det er vort håb, at så mange lokale som muligt
støtter op om arrangementet, siger lederen af Søn-
derborghus, Jes Johansen.

Koncerten foregår lørdag den 26. oktober klokken
20 i Sønderborghus. Billetterne er gratis og skal af-
hentes før koncerten. Der uddeles højst fire billetter
til hver person. Sønderborghus tilbyder en koncert-
menu til 100 kroner. Denne menu skal bestilles og
betales senest tre dage før arrangementet. (FlA)

Funky musik i Sønderborghus
SØNDERBORG. SP-Just-Frost er et nyt dansk bud
på et jazz-inspireret funk-rock-orkester. De tre her-
rer Henrik Schou Poulsen (bas), Esben Just (piano)
og Søren Frost (trommer) er blevet rost af blandt
andet det amerikanske musiktidsskrift Blues on
Stage, der skrev: »How can they be so white and so
funky?«.

Torsdag den 24. oktober spiller SP-Just-Frost i
Sønderborghus. Koncerten begynder klokken 20.
Billetprisen er 80 kroner. (FlA)

Teaterværksted for unge
KVÆRN. Folkehøjskolen i Skærsbjerg, Jugendhof
Scheersberg, tilbyder den 6.-8. december et teater-
værksted for unge mellem 14 og 18 år. »Rejser og 
historier« er overskriften på værkstedet, hvor krea-
tivitet og fantasi bliver inspireret af kursusleder
Christiane Matthiesen.

Teaterværkstedet arrangeres i samarbejde med
foreningen Sozial-Forum i Kappel und sammen-
slutningen Entimon, der kæmper mod højreekstre-
misme. Der kræves forhåndstilmelding på telefon
04632/84800 eller e-mail-adressen info@scheers-
berg.de (FlA)

Kreativitet i Kværn
KVÆRN. Det er ikke så tit, at børn og unge får lov
til at kaste med maling. I weekenden den 8.-10. no-
vember er der dog tilladt på Folkehøjskolen i
Skærsbjerg, Jugendhof Scheersberg, der arrangerer
et »action painting-kursus« for teenagere over 14 år.
Lærer Friedel Koch leder det kreative værksted.

Der kræves forhåndstilmelding på telefon
04632/84800 eller e-mail-adressen info@scheers-
berg.de (FlA)

Bog gør op med vildfarelse
Enhver tid har sin avant-
garde - således også op til
og under første verdens-
krig, hvis kunstneriske ny-
brud skildres i »Avantgar-
de«, der samtidig er kata-
log til en udstilling på Sta-
tens Museum for Kunst.

Den kan ses helt frem til
den 19. januar næste år og
omfatter værker af danske
og internationale kunstne-
re. 

Bogen har nu ikke karak-
ter af et tidsbegrænset ka-

talog, men gennemgår ud-
førligt de retninger og em-
ner, som prægede tidens
malerkunst. Her var blandt
andet farten, sporten, kri-
gen og storbyen hotte te-
maer - altså en verden fyldt
med dynamik og bevægel-
se. 

Bogen gør også op med
den vildfarelse, at kun
fransk kunst har haft be-
tydning for vore hjemlige
malere. Berlin var også et
inspirerende kunstnerisk

centrum i disse år, men en
historisk betinget antitysk
hold har i Danmark gjort,
at vi meget længe har foku-
seret på det franske på be-
kostning af det tyske. 

Bogen er fornemt illu-
streret og slutter med korte
biografier om de kunstne-
re, der prægede perioden,
hvor russerne Kandinsky
og Marc Chagall, spanske
Picasso, franske Fernand
Léger og tyskere som Au-
gust Macke, Franz Marc og

Otto Dix var nogle af de
førende sammen med
kunstnere fra blandt andet
Italien og Sverige. 

Div. forfattere: »Avant-
garde«. 208 s., 298 kr.,
rigt ill. (Nyt Nordisk
Forlag.) 

Steffen Lange

And på den
gammeldags opskrift
Anmeldelse. Lars
Knutzons stilrene
udgave af Henrik Ib-
sens Vildanden er et
godt argument for, at
det hele ikke skal
være eksperiment og
moderne repertorie. 

HUSUM. Der er ikke pillet
meget ved Det danske Tea-
ters opsætning af Henrik
Ibsens Vildanden.

Den er så klassisk - og
gammeldags - som den kan
være. Og sådan har Ibsen
det jo også bedst.

Torsdag aften fik et pænt
fyldt Husumhus fornøjel-
sen af tragedien, der ind
imellem er komisk uden at
være tragikomisk.

Allerede i den første sce-
ne begynder løgnagtighe-
derne og pinlighederne at
stikke frem bag pingvinsæt
og nogle omgangsformer.
Alting tager sin tid i denne
opsætning af et stykke, der
risikerer at blive spillet for
tit. Der er ro over både
skuespil og scenografi.

Nis Bank-Mikkelsen
spiller den barnligt selvop-
tagede, men også lidt gode
drømmer Hjalmar Ekdahl,
der bliver ubehagelig, når
sandhederne titter frem.

Sandhedskommissær
Han møder barndomsven-
nen Gregers Werle, der
spilles med en indeklemt
vrede af Peder Holm Jo-
hansen. Gennemsnits-
mennesket med teatralsk
komik står over for det
stolte overmenneske, som
hele tiden vifter med »den
ideale fordring«.

Sandhedskommissæren
Gregers Werle kræver den
selvretfærdige retfærdig-
hed, og så skal det gå galt.
Paradis findes ikke på jor-
den - og da slet ikke i Ib-
sens univers.

Sandheden skal frem, og
sandheden er, at den unge
pige Hedvig slet ikke er
Hjalmars datter. Den 29-
årige debutant Laura Bro
spiller Hedvig så enfoldigt
og hengivent, at det virker
helt naturligt. Hedvig
kommer til at betale den
største pris for en mand,
der bliver frataget sin livs-
løgn.

Her bemærker man den
afgørende birolle, Dr. Rel-
ling, der først falder i øjne-
ne som en usikker og gum-
miagtig biperson til at
være den samlende figur -

et menneske, der banker
sandhedskommissæren
Gregers på plads i hele ro-
deriet - sikkert spillet af
Morten Thunbo.

Ud af skyggen
Det er svært ikke at holde
af de medvirkende, der jo
blot er mennesker. Pia
Jondal passer fint ind i Gi-
na, der holder orden i fami-
lien Ekdahls fattige stue - i
øvrigt i en meget nøje af-
målt iscenesættelse. Stil-

færdigt vokser hun ud af
Hjalmar Ekdals skygge.

Lars Knutzons udgave af
Vildanden er et godt argu-
ment for, at det hele ikke
partout skal være eksperi-
ment og moderne reper-
torie. 

Den skamskudte vildand
- som vi aldrig får at se,
derude i baglokalet - bliver
et symbol på næsten alle
stykkets personer. Der var
13 til bords, da stykket be-
gyndte. Gregers Werle viste

sig at være den 13. mand.
Sådan spinder Ibsen sit
persongalleri flot sammen.
Og skuespillerne lever op
til dramatikerens forvent-
ninger.

Det danske Teater: Vild-
anden. Instruktion: Lars
Knutzon. Husumhus,
torsdag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Moderen Gina Ekdal (Pia Jondal) trøster det godtroende teenagebarn, Hedvig (Laura
Bro), mens Gregers Werle (Peder Holm Johansen) i baggrunden søger »den ideale for-
dring« - hvad det så end er.... (Foto: Kirsten Bille)


