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Anmeldelse. Sådan
noget oplever man
kun én gang i livet,
sagde den svenske
sanger Lisa Lestander
i Marienkirche i
Flensborg.

FLENSBORG. Der var stuvende
fuldt, som der plejer at være,
når FolkBaltica holder afslut-
ningskoncert i Marienkirche i
Flensborg. Folk er ikke dum-
me. De ved godt, når der er
noget godt i vente, og Folk-
Baltica-arrangørerne har for
vane kun at lukke de allerbed-
ste kunstnere ind til den store
afslutningsfinale søndag af-
ten.
Aftenen begyndte med hyr-

demusik fra de norske fjelde.
Benedicte Maurseth sang fra
alteret, mens Karl Seglem sva-
rede igen med sin saxofon fra
orglet. Det var dialog tværs
gennem kirkerummet.
Koncerten spandt en bue

over fem byer fra Østersø-
området, som enten har væ-
ret, er, bliver eller måske bliver
Europæisk Kulturhovedstad.
Herunder Sønderborg der har
lagt billet ind på titlen i 2017.
Det blev Sønderjysk Pigekor,

der med blandt andre Carl Ni-
elsen og Franz Liszt gik på
scenen foran alteret for at vi-
se, hvad Sønderborg og
omegn har at byde på. Sidste
år fik koret en sølvmedalje
ved de uofficielle verdensme-
sterskaber for pigekor i
Shanghai. Blandt det mere
traditionelle, men udfordren-
de repertoire var det nok
trolddomssangen af den sven-
ske avantgarde-komponist Ar-
ne Mellnäs, publikum lod sig
mest fascinere af. Både tek-
nisk og klangligt et eksperi-
menterende stykke med lyde

og remser, der nok skulle kun-
ne holde trolde og hekse væk.
Det store og flotte pigekor

gav stafetten videre til sang-
kvartetten Kraja fra den sven-
ske by Umeå, der venter på at
blive kulturhovedstad i 2014.
Med programtekster skal ar-

rangørerne på den ene side
gøre reklame for deres kon-
certer. På den anden side risi-
kerer de at skrue forventin-
gerne højt op. Kraja blegnede
lidt i selskab med de andre
navne på scenen med grup-
pens meget enkle satser.

Fantastik
Koncertens absolutte højde-
punkt var Det estiske TVs Pi-

gekor, der nåede højder, der
vel sjældent er hørt i Marien-
kirche .- i hvert fald ikke i den
afdeling. Man forstod, hvorfor
de baltiske landes revolution
mod det sovjetiske styre blev
kaldt for »Den syngende revo-
lution«, fordi hundredetusin-
der strømmede til sangfesti-
valer i blandt andet Tallin.
Stemmepragten nåede helt op
under hvælvingerne, gav til-
hørerne gåsehud og affødte
megastore bifald. Der blev
sunget traditionelle estiske
sange og værker af nutidige
estiske komponister fra spred-
te positioner rundt om i kir-
ken og i samlet korformation
foran alteret - i smukke tradi-

tionelle dragter. En eneståen-
de oplevelse.

Norsk solotradition
Benedicte Maurseth tog bag-
efter over med sin hardanger-
fiol i den norske solotradition,
der er flere hundrede år gam-
mel. En enkelt person er ikke
ensbetydende med én stem-
me, for med violinens reso-
nans lød det som om, der var
flere stemmer, når det var i
akkompagnement til hendes
sang. Publikum fik både det
minimalistiske og det mere
kraftige religiøse, som oprin-
deligt blev sunget a cappella
til blandt andet begravelser.
I den store finale gik alle

kunstnere på scenen, og sang
og spillede først på skift for til
sidst at mødes i et fælles styk-
ke. Det var himmelske toner.
Som Lisa Lestander fra Kraja
sagde:
- Sådan noget oplever man

måske kun én gang i livet.

FolkBaltica: Afslutnings-
koncert i Marienkirche i
Flensborg søndag aften -
»Kulturhovedstæder vokal«.
Medvirkende: Det estiske
TVs Pigekor, Sønderjysk Pi-
gekor, Kraja, Karl Seglem og
Benedicte Maurseth.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Himmelske toner

Ovenfor er det medlemmer af Sønderjysk Pigekor, der synger Carl Nielsens »Tit er jeg
glad«. Til venstre den norske sangerinde og violinist Benedicte Maurseth.

Smukt at se på og smukt at lytte til. De unge estiske piger imponerede alt og alle under FolkBaltica.

Ovenfor er det Aarne Saluveer, der dirigerer det Esti-
ske TVs Pigekor. Til venstre de fire svenske sangerin-
der i Kraja: Lisa Lestander, Linnea Nilsson, Frida Jo-
hansson og Eva Lestander.

Anmeldelse.
»Deutschland mal an-
ders« er en spænden-
de bog fyldt med tips
til helt anderledes fe-
rieaktiviteter i Tysk-
land.

HAMBORG. Til Oktoberfest i
München. På tur gennem Va-
dehavet med hestevogn. På
jagt efter neandertaleren i
den dal, han er opkaldt efter.
En lur i Salzbergwerk i Berch-
tesgaden. Eller en overnatning
i en igloo for foden af Tysk-
lands højeste bjerg, Zugspitze,
ved Garmisch-Partenkirchen.
»Deutschland mal anders«

hedder en lidt anderledes gui-
debog til nogle af Tysklands
skæve turistattraktioner eller
turistaktiviteter. Og her er vit-
terligt mange kuriøse steder,
som man
aldrig før
har hørt
om. Ja,
man un-
drer sig
næsten
over, at de
ikke for
længst har
trængt
halvkedeli-
ge museer og domkirker væk
fra de mange stereotype gui-
debøger, der findes.
Forfatteren og journalisten

Richard Kerler er lidenskabelig
maratonløber og skisports-
mand og foreslår heftige akti-
viteter som at gå på stenbuk-
ke-safari i nationalparken i
ved Bechtesgaden, udfordre
sin højdeskræk fra afsatsen
AppsiX i Werdenfelser Land
eller sove i Tysklands største
drypstenshuler, Atta-Höhlen, i
Sauerland.
Denne bog er anbefalelses-

værdig, hvis man vil prøve an-
derledes ferieaktiviteter i
Tyskland.

Richard Kerler: Deutschland
mal anders. 208 sider, 12,95
euro (Ellert & Richter Ver-
lag, Hamborg).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Det må
man prøve
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Ny musik i
Egernførde
EGERNFØRDE. Koncertrækken
»Neue Musik« i Egernførde har
eksisteret i ti år. det markeres
med flere usædvanlige kon-
certer i løbet af 2011. Den næ-
ste koncert bliver i St. Nicolai-
Kirche i Egernførde den 13.
maj, hvor det er »tunge instru-
menter«, der kan høres toner
fra.
Pia Palme spiller på subbas-

blokfløjte, og Klaus Lang på
orgel i første afdeling. I aden
afdeling bliver det lidt lettere
med Beatrix Wagner på fløjte
og Katja Kanowski, der synger
værker af blandt andre Gerald
Eckert, Bernhard Lang og
Klaus Lang.
Koncerten begynder klokken

20. Billetter koster ni euro og
seks euro med rabat. (FlA)


