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Anmeldelse. Smuk
fotobog med fotos
fra hightlights fra al-
le Østersøens lande.

MÜNCHEN. 600 farvefotos
fra alle lande omkring
Østersøen pryder en ny bog
i Kunth-forlagets kendte
serie »Faszination Erde«.
»Die Ostsee« hedder bogen

med smukke fotos fra
hightlights i Danmark,
Sverige, Finland, Rusland,
Estland, Letland, Litauen,
Polen og Tyskland.

Fra Slesvig-Holsten har
Slesvig, Flensborg, Lyks-
borg og en temaartikel fra
Kieler Woche fundet vej til
bogen, men ellers er det så
forskellige byer og lokali-
teter som Gdansk (Danzig)
og Frauenburg (Frambork)
i det tidligere Østpreussen

til Ålandsøerne mellem
Sverige og Finland og
Stockholm, der pryder
denne bog, der på meget
fornem vis får tegnet et
portræt af en region i Eu-
ropa med fælles kulturarv,
historie og samhandel. Bil-
lederne er valgt ud fra en
æstetisk og kulturhistorisk

vinkel. Bladrer man bogen
igennem, er der ingen mil-
jøproblemer, fattigdom el-
ler problemer med overfi-
skeri i Østersøen. Man skal
købe og læse bogen ud fra
den præmis, at vores jord
er vidunderlig - hvad den
jo egentlig også er.

Mange af fotografierne
er i store panorameforma-
ter over to sider, og farve-
trykket er aldeles superb.
Bagest i bogen findes ud-

førlige kort over alle lan-
dene omkring Østersøen
samt et register med rele-
vante internetsider.

Man får lyst til at gå på
opdagelse i Mare Balticum.

Kunth Verlag: Faszina-
tion Erde - die Ostsee.
19,90 euro, 256 sider.

Hans Christian Davidsen

Mare Balticum fra den smukke side

Den gamle mand, der ser tilbage på de gode gamle dage.Anne-Louise Abegg og Line Østergaard. Tilbage i 1930erne.

Anmeldelse. Publi-
kum i Nibøl fik en
rigtig hyggelig aften
med danske ever-
greens, da »Danske
Filmperler« kom på
besøg. Det var lige til
at blive i godt humør
af.

NIBØL. Musikken, fra før
verden gik af lave, hittede i
Nibøl.

Teatergruppen »Danske
Filmperler« var mandag
aften på besøg med alt det
gode, som mormor hørte i
radioen i køkkenet. Eller
det, som blev repeteret en-
gang i 1970erne, da man på
Danmarks Radio i public
service-tjenestens navn
endnu kunne tillade sig at
sende et program, der hed
filmminder«.

Titler som »Mød mig på
Cassiopeia«, »Gå med i
lunden«, »Er du dus med
himlens fugle« og »Der
kommer altid en sporvogn
og pige til« er vel ikke lige-
frem noget, der passer par-
nasset. Hvis man skal være
noget ved kulturen, er det
næppe de sange, man skal
slå sig løs på. Men når
sandheden skal frem, er
det nok netop dem, som
pænt mange i Danmark
meget gerne vil høre.

Det er ikke den eneste
grund til, at denne forestil-
ling er en rigtig god ide.
Halvanden time evergreens
fra danske filmklassikere
bliver serveret med humor
og en elegant selvironi. Det
blev med andre ord hygge-
ligt - så stearinlysene på
bordene i Nibøl Danske
Skole matchede de char-
merende optrin på scenen.

Til det gode humør
Fire professionelle sangere
og skuespillere - Anne-
Louise Abegg, Line Øster-
gaard, Mads Lisby og Sø-
ren Bech-Madsen - synger,
så det er en lyst. Solo, i du-
et eller alle fire.

Ikke alle er udstyret med

de bedste sangstammer af
vorherre. Faktisk er det
kun Mads Lisby, der rigtig
har en stemme med grøde
og tyngde. Men skidt med
det

Det er ikke størrelsen,
men gørelsen, det kommer
an på. Specielt i sådan en
uformel teaterkoncert,
hvor man blot kan sidde og
blive i godt humør af »Det
må jeg ikke for mor« (man
så Arthur Jensen for sig,
selv om han har været død
og begravet i over 27 år), få
en klump i halsen af »Mu-
sens sang« eller beundre
manden for hans totale gå-

på-mod i »Frøken Himmel-
blå«.

Langt tilbageblik
Det bliver spillet og sunget
med et glimt i øjet og til
publikums fulde tilfreds-
hed - med en fiks indgang
og afrunding: Det hele
starter med en gammel
mand, der sidder på en
bænk og ryster med sin
stok og tænker tilbage på
dengang, han elskede en
kvinde.

Pludselig smider han
overfrakken, stokken og
gammelmands-hatten, og
ud af forklædningen ko-

mer en ung og viril mand -
som efter rejsen gennem
alle sin ungdoms sange at-
ter viser og falder tilbage
til at være en gammel

mand på bænken. Ét langt
flashback.

Ved tangenterne sidder
jazzmusikeren Mads Gra-
num, der i grænselandet er

kendt fra flere sammen-
hænge - blandt andet i

samarbejde med Hanne
Rømner for en halv snes år
siden og med sit band i
samspil med sydslesvige-
ren Tine Bruhn.

I Nibøl bliver der budt
velkommen på klingende
sønderjysk, når der er tea-
teraften. Så kan vi vel også
passende slutte af med at
sige, at publikum fik »en
glant awaten«.

»Der var engang« med
teatergruppen Danske
Filmperler, Nibøl Dan-
ske Skole mandag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen

En glant awten i Nibøl

Der er amoriner i luften det meste af aftenen. Her  skåler Søren Bech-Madsen med Line Østergaard.
(Fotos: Povl Klavsen)

Mads Lisby er den, der har
mest stemme på holdet.

»Et lille kys eller to«.

Pianist Mads Granum sørgede for den rette stemning.


