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Akkordeon-spilleren Johanna Juhola er en af de nye og spændende musikere, der er blevet udklækket fra Sibelius-
akademiet i Helsinki. Hun er elev af Maria Kalaniemi, der kan opleves under FolkBaltica-festivalen i den kommende
weekend. (Fotos: Lars Salomonsen)

KULTUR

KKoonncceerrtt.. Der blev
serveret finsk tango
ved to koncerter i
Flensborg og Bydels-
torp. På scenen sad
en duo med to unge
kvinder, der svingede
mellem flere tempe-
ramenter.

FLENSBORG. Er den ar-
gentinske tango sensuel, så
er den finske tango fyldt
med temperament. På den
nordlige halvkugle er det
finnerne, der har sat sig på
tangoen, omend med et no-
get andet stiludtryk end
den sydamerikanske.

Argentina var forbille-
det, da tangoen for små
100 år siden nåede danse-
skolerne i Europa, men si-
den er det langsomme tem-
po med staccato-rytmer
blevet normeret til en lidt
mere nyskabende og inte-
ressant form i Finland.

Som en lille appetitvæk-
ker til de kommende dages
FolkBaltica i Flensborg
gæstede den finske tango-
duo Milla Viljamaa (klaver)
og Johanna Juhola (akkor-
deon) i weekenden
Sydslesvig.

Det skete med en koncert
i Flensborghus lørdag af-
ten og i det tidligere jern-
støberi ACO i Bydelstorp
(Büdelsdorf) ved Rends-
borg søndag aften. Her
præsenterede de deres
blanding af landlig finsk
folkemusik og tango, som
de har indspillet på cd’en
»Piazolla Passage«. Duoen
er netop nu på en turne i
Tyskland på invitation fra
det tysk-finske selskab, og
koncerten i Flensborghus

var et samarbejde mellem
Sydslesvigsk Forening og
kulturforvaltningen i
Flensborg.

Livlig og
eftertænksom
Koncerten bød på en næn-
som blanding af det livlige
og det eftertænksomme.
Kompositionerne var lige-
ledes et mix af tango-
mesteren Astor Piazollas
traditionelle stykker i nye
fortolkninger samt Johan-
na Juholas egne numre.

Johanna Juhola (født
1978) og Milla Viljamaa
(født 1980) er uddannet på
Sibelius-akademiet i Hel-
sinki og vandt i 2002 den
prestigefyldte Piazolla-
konkurrence i den italien-

ske by Castelfidardo, der
er berømt for sin fremstil-
ling af akkordeoner.

Deres fortolkning af
tango nuevo er en fusion
med elementer fra jazzen
og fra folkmusikkens ver-
den, som blandt andet er
inspireret af deres tidligere
lærer Maria Kalaniemi -
som i øvrigt kan opleves
ved FolkBaltica i de kom-
mende dage. På lørdag
klokken 17 spiller Kala-
niemi i Johanniskirche i
Flensborg og klokken
23.30 ved en midnatskon-
cert i teaterværkstedet Pil-
kentafel i Flensborg. På
søndag klokken 13 medvir-
ker hun i »Rapsballetten«
på Østergaard Gods ved
Stenbjergkirke i Angel.

Hans Chr. Davidsen

Fra tangoens
nordiske hjemland

Renæssancekoncert
TØNDER. 2006 er udnævnt til renæssanceår i
Danmark, og i den anledning har Museum
Sønderjylland planlagt en serie kulturhistoriske
arrangementer i Tønder hen over sommeren.
Torsdag den 18. maj byder museet sammen med
Tønder Museums Vennekreds på en musikalsk
oplevelse, hvor renæssance og nutid spejles i
musik, ord og tanker. Anette Kjær byder på sang og
fortælling, mens Dorte Tilma spiller klaver. De
præsenterer nykomponeret musik  af  komponisten
Erling Lindgren, der specielt til dette ensemble har
skrevet musik til nogle af Shakespeares sonetter og
til Inger Christensens sonetkrans »Sommer-
fugledalen«.

Koncerten begynder klokken 19.30 og foregår i
Pumpehuset ved museerne i Tønder. Der opkræves
70 kroner i entre, og de inkluderer et glas vin efter
koncerten samt adgang til særudstillingen »Renæs-
sancen - igen - igen«. Medlemmer af Tønder Muse-
ums Vennekreds slipper med 40 kroner. (FlA)

Ghita Nørby siger farvel
KØBENHAVN. Ghita
Nørby forlader Det
Kgl. Teater, hvor hun
skulle have fejret 50
års skuespillerjubi-
læum dette forår.

Det sker efter end-
nu et kaotisk prøve
forløb. Denne gang på
»Kat på et varmt
bliktag«, som får nye
hovedkræfter og ny
instruktør en uge før
premieren. Kirsten
Olesen overtager
Ghita Nørbys rolle
som Big Mama. Også
instruktøren Kim
Bjarke går. Han erstattes af Lars Kaalund.

Skuespillet på Det Kongelige Teater er i krise på
grund af en handlingslammet, usynlig og bureau-
kratisk ledelse. Det mener en kreds af skuespillere
på teatret, der har bedt teaterdirektøren og teatrets
bestyrelse om at skride ind.

Teatrets ensemble på 17 skuespillere har diskute-
ret frustrationerne uden at nå til enighed om, hvad
der bør ske. Frustrationen skyldes bl.a., at man ikke
aner, hvem der reelt har ledelsen: Om det er skue-
spilchef Mikkel Harder Munck-Hansen, eller om det
er teaterchef Michael Christiansen.

I et interview giver Ghita Nørby især skuespilche-
fen Mikkel Harder Munck Hansen en bredside.

Hun fik tilbudt en birolle som gammel kone med
rollator i et nyt serbisk skuespil i den kommende
sæson. Den rolle har Ghita Nørby sagt nej tak til og
er nu i stedet engageret på Betty Nansen Teatret og
har fået flere filmroller tilbudt i både Sverige og
Norge.

- Det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke vil
spille små roller. Men der skal være en idé med tin-
gene, og den kunne ingen forklare mig, siger Ghita
Nørby, der ikke føler, at skuespilchefen på Det Kon-
gelige Teater kender hendes talent. (FlA)

Kabaret-besøg fra Sild
FLENSBORG. Penge, begærlighed og forfængelig-
hed er temaerne, når kabarettisten Manfred Degen
fra Sild tirsdag den 16. maj gæster Niederdeutsche
Bühne i Flensborg. Han optræder på Studio-scenen
i Augustagade, hvor forestillingen begynder klok-
ken 20. Billetter kan reserveres på telefon 0461-233
88. (FlA)

Titanic-redaktør i Volksbad
FLENSBORG. Chefredaktøren for det satiriske
tidsskrift Titanic, Martin Sonneborn, kommer i
morgen til Flensborg, hvor han fyrer sit satirepro-
gram af i kulturhuset Volksbad på Skibbroen. Fra
klokken 20 vil han præsentere sin egen lille pr-gag
op til vedensmesterskaberne i fodbold. (FlA)

Tre gange punk i Kühlhaus
FLENSBORG. Kulturhuset Kühlhaus byder på lør-
dag på tre varianter af punkmusik, når der klokken
21 er koncert med udenbys bands. Fra Schweinfurt
kommer Tagtraum og spiller punkrock. Den tidlige-
re forsanger i bandet Avail, amerikaneren Tim Bar-
ry, er hovednavnet, og La Par Force fra Regensburg
præsenterer musik, der ligger tæt op ad New Order
og Joy Division. Billetter koster otte euro og syv
euro med rabat. (FlA)

Mere kultur på side 16 og 17

Milla Viljamaa i et koncentreret øjeblik i Flensborghus.

Fakta

• Tango er en form
for dans, der opstod i
Argentina i 1800-tal-
let. Den danses i ttoo
ffjjeerrddeeddeellee  ttaakktt..

• Den euurrooppææiisskkee
ttaannggoo  opstod efter
argentinsk forbillede
og fik en etableret
form via udbredelsen
i danseskolerne.

•I Europa har
tango-musikken især
vundet fodfæste i
FFiinnllaanndd, hvor der er
flere tango-festivaler.

Ghita Nørby. 
(Foto: Isak Hoffmeyer)


