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Kontor Of The
Clubs fredag
FLENSBORG.
I morgen
klokken 23
er der musi-
kalsk party i
Flens-Arena
i Flensborg.
»Kontor Of
The Clubs«
henvender
sig til unge
over 16 år, og på scenen er
kunstnere som Armin van
Buuren, ATB, DJ Antoine, Mar-
tin Solveig, Mike Candys &
R.I.O. Deres musik er solgt i
over halvanden million ek-
semplarer.
Billetprisen er otte euro i

forsalg på blandt andet Even-
tim, Leo’s Jeans i Galerie i
Flensborg og på studenterud-
valgets kontor (AStA) på
Fachhochschule Flensburg.
Har man købt billet i forsalg,
sparer man ikke blot to euro,
man kommer også direkte ind
uden om køen. (FlA)

Rodrigo Gonzalez og Farin Urlaub spillede i »verdens bedste band« i Flens-Arena i Flensborg.

Carsten Porskrog Rasmussen
har et stort forfatterskab bag
sig om historiske emner med
relation til grænselandet.

Anmeldelse. Die Ärzte åb-
nede en turne med en ud-
solgt koncert i Flens-Arena.
Her ramte punkrock-ban-
det en bred skare med en
o.k. form.

FLENSBORG. Knap 7000 billetter solgte
sig selv til koncerten med Die Ärzte i
Flens-Arena tirsdag aften. Der har så
godt som ingen reklame været. Ingen
plakater i bybilledet og ingen annon-
cer i aviserne. De kom først i, da kon-
certen for flere måneder siden blev
meldt udsolgt.
Mange flensborgere hørte først tirs-

dag morgen i radioen, at det 31 år
gamle punk rockband var i byen. Og da
var det for sent.
Dem, der blev lukket ind i hallen, så

og hørte ikke Die Ärzte give den fuld
gas, men de fik alle de gamle numre
som »Westerland«, »Ein Sommer nur
für Mich«, »2000 Mädchen«. Og nyere
oven i hatten.
Die Ärzte kalder sig selvironisk for

»verdens bedste band«. Det blev også
ved selvironien i Flens-Arena. Men Fa-
rin Urlaub, Bela B. og Rodrigo Gonza-
lez - må være nogle af de få læger, der
tror på reinkarnation. Trioen voksede
ud af Vestberlins levende punkscene i
1980erne, fra 1982 til opløsningen
seks år senere.
Genoplivningen kom i 1993, og si-

den er det blevet til otte albums. Die
Ärzte rammer flere generationer: Dem,

der voksede op med ungdomsarbejds-
løshed og atomtruslen i 1980erne.
Dem, der med »Schrei nach Liebe« hør-
te opråbet mod den voksende højre-
ekstremisme i det genforenede Tysk-
land i 1990erne. Og dem, der hoppede
på med cover-versionerne på »5, 6, 7,
8 - Bullenstaat!« efter årtusindskiftet.
Derfor var der ikke uventet en stor al-
dersspredning blandt publikum i Flens-
Arena.
Far og mor havde taget søn og dat-

ter med, og da vi i Blok C ti minutter
før koncertstart ventede på at komme
ned til ståpladserne midt i salen, var
der en pige fra Nibøl, der til sin egen
overraskelse kunne sige goddag til sin
onkel.

Afslappet stil
Flensborg var tour-start. I vanlig af-
slappet stil. Det var som om, de tre
stod i et øvelokale og tog pis på hin-

anden (og publikum) mellem numrene.
Bela B. (hvis borgerlige navn er Dirk
Albert Felsenheimer) hoppede ned fra
trommerne - som han håndterede stå-
ende - og gav sit besyv med, når Farin
Urlaub (der er døbt Jan Vetter) pjatte-
de rundt. Der blev sågar sendt en hil-
sen til det danske mindretal i Sydsles-
vig - en hilsen, der hurtigt røg videre
på de sociale medier.
Klokken 20.37 kom spørgsmålet fra

scenen: »Hvordan går det? Er I tilfredse
med os?«

Enkle akkorder 
Jublen nåede derop, hvor man vil vise,
at man er godt tilfreds og dog forven-
ter meget mere. Så blev der sat kul på
med »Ist das noch punkrock?«:
»Fick dich und deine schwester
hast du dir tätowiert
no future - das war gestern
seit dem ist viel passiert«.

Det er rigtigt, men Die Ärzte kan
stadig holde den gående i godt to ti-
mer. Med den minimale instrumentbe-
sætning (guitar, slagtøj og bas) og
enkle kompositioner med tre akkorder
passer Die Ärzte ind i det, vi forstår
ved punk. Men den politiske punk rø-
rer bandet kun ved i ny og næ i tek-
sterne med lidt antifascisme, som alle
normalt tænkende mennesker kan
godtage. Det bliver til lidt pop med
bamser og sange som »Teenager Liebe«
og kritiske sange mod stat og politi.
Absolut spiseligt for en bred skare.

Koncert med Die Ärzte i Flens-Arena
i Flensborg tirsdag aften (tourstart).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Læger med punk og pop i sprøjten
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Udnævnelse. Carsten Porskrog
Rasmussen bliver Peter Drags-
bos afløser på Museum Sønder-
jylland i Sønderborg.

SØNDERBORG. Universitetslektor dr.phil.
Carsten Porskrog Rasmussen bliver Museum
Sønderjyllands nye overinspektør og chef for
fagområdet Sønderjyllands Historie. Han af-
løser den netop afgåede Peter Dragsbo.
Carsten Porskrog Rasmussen tiltræder stil-

lingen den 1. september og får ansvaret for
de afdelinger m.v. som fagområdet dækker,
det vil sige Sønderborg Slot, Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie, Dybbøl Mølle, Hi-
storiecenter Dybbøl Banke, Bygningskultu-
relt Kontor og udstillingerne på Augusten-
borg Slot. Carsten Porskrog Rasmussen er

født i 1960.
Han blev  cand.phil.  i historie fra Aarhus

Universitet i 1986, ph.d. i historie samme
sted i 1990 og dr.phil i 2003 på en afhand-
ling om de sønderjyske godser.
Carsten Porskrog har været ansat ved Aar-

hus Universitet fra 1995 - først som adjunkt
og herefter som lektor i nyere tids historie. 
Inden ansættelsen i Aarhus var Carsten

Porskrog Rasmussen ansat som lektor ved
Institut for Grænseregionsforskning i Aa-
benraa.
Carsten Porskrog Rasmussen er en mar-

kant forsker med et stort og omfattende
forfatterskab bag sig især med emner inden
for Sønderjyllands og Hertugdømmernes Hi-
storie. På onsdag udkommer en ny bog med
Carsten Porskrog Rasmussen som forfatter.
Det er det afsluttende bind om Sønderjyl-
lands Landbrugshistorie fra 1545 til 1830.

(FlA)

Ny chef på Sønderborg Slot

Bela B. er en tromme-
slager af de sjældne.
Mellem numrene rej-
ser han sig op og går
rundt på scenen og
småpludrer, før han
griber stikkerne og
springer videre til næ-
ste nummer.

DJ Jerome.

Soloquinto giver koncert i Fre-
deriksstad og Husum.

FREDERIKSSTAD. Vokalen -
semblet Soloquinto giver to
koncerter i Frederiksstad og
Husum. Det sker lørdag den
22. juni klokken 18 i Remon-
strantkirken i Frederiksstad og
søndag den 23. juni klokken
20 i St. Marienkirche i Husum.
Kvintetten består af sopran

Dorothea Spielmann-Meyn,
alt Jutta Renner, tenor Gustav
Wilkens og bas Christoph
Meyns. De ledes af kantor
Christian Hoffmann fra kirke-
kredsen Nordfrisland og præ-
senterer ved koncerten salmer
af blandt andre Viadana, pale-
strina, Händel, Mozart og
Dvorak.
Entreen til koncerten er ti

euro. (FlA)

Sangkvintet
giver koncert
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Kulturnat i
Husum
HUSUM. Lørdag, den 22. juni ind-
byder Husum til kulturnat med et
kig ind i byens kulturliv. Arrange-
mentet starter klokken 18 på
Husum Slot, hvor de besøgende
kan komme med på en rejse ind i
musikteatrets verden. Fra klokken
19 til midnat vil der være adgang
til 24 af byens kultursteder og
museer, deriblandt Nordsee-
museet, der sætter fokus på
swing-æraen. Fra kirketårnet på
St. Marien er der et betagende
udsyn over byen, og man får
spændende informationer om den
danske arkitekt C. F. Hansen. Pro-
grammet kan ses på husumer-
kultur nacht.de. Entré er seks euro
for voksne, tre euro for unge (12-
17 år). Børn kommer gratis ind.
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SØNDERBORG. Til koncerten i
Dorotheas Kapel den 18. juni
klokken 16 er der værker fra
Buxheimser Orgelbog, musik
fra Italien samt bearbejdelser
af Gregorianske temaer af
Marcel Dupré.
Meget af musikken fra

1500-tallet er forsvundet,
men det overleverede mate-
riale vidner om en rig musi-
kalsk tradition.  En af de  stør-
ste kilder til tidlig musik fin-
des i Buxheimer Orgelbog.
Navnet stammer fra et kloster
i den lille tyske by Buxheim
hvor manuskripterne blev
fundet i de 19. århundrede.
Der er over 250 værker af bå-
de kirkelig og verslig karakter.
Fra Italien er der komponi-

sterne Andrea Antico (1480-
1539) og Girolamo Cavazzoni
(1525-1577).
Entreen er 40 kroner. 

(FlA)

Kapel-koncert i
Sønderborg


