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KULTUR

Cd-præsentation.
Den danske pige-trio
Fiolministeriet præ-
senterer deres debut -
album under FolkBal-
tica i Flensborg og tre
andre steder i græn-
selandet.

FLENSBORG. Det gælder om at
finde et navn på et band, der
hurtigt kan googles og ikke
kommer i konkurrence med et
lignende navn.
Et sådant navn er Fiolmini-

steriet. Det er ikke hørt før og
bestemt ikke uden humor.
Bag navnet gemmer sig tre

garvede kvindelige musikere,
der i disse dage er i Flensborg
i forbindelse med musikfesti-
valen FolkBaltica. I går præ-
senterede de deres debut-cd i
Flensborg. Det skete ved en
lille uformel reception i Sü-
derfischerstraße, hvor FolkBal-
ticas kontor holder til.

Klassisk kombination
Kirstine Sand (violin og
bratsch), Kirstine Elise Peder-
sen (cello) og Ditte Fromseier
Mortensen (violin, bratsch og
guitar) bruger den klassiske
kombination af strygeinstru-
menter og fører den ind i fol-
kemusikkens verden, hvor de
skaber deres eget musikalske
univers.
Det kan man både høre på

dc’en, der har samme navn
som trioen, og ved flere kon-

certer i forbindelse med Folk-
Baltica. Onsdag aften gav
Fiolministeriet koncert i Bü-
delsdorf.

Intensitet
I aftes var det i kirken i Oversø
syd for Flensborg. I aften fort-

sætter turen til Kværs Forsam-
lingshus, hvor koncerten be-
gynder klokken 20, og søndag
eftermiddag klokken 16 slut-
ter de danske piger af ved Vi-
secaféen i Flensborghus.
Resultatet på deres ny cd er

en oplevelse af intensitet, rå

energi og smukke melodier og
sange. Gamle danske melodier
blandes sammen i et virvar af
intense rytmer og klangbille-
der.

Tre aktive kvinder
De tre er alle meget aktivie på
den danske folkemusikscene
og har hver især udgivet en
række anmelderroste albums.
De har også turneret som soli-
ster eller aktive i grupper som
Habbadam, Færd, Harald Hau-
gaard Band, Seaquins og He-
lene Blum Kvartet.
Kirstine Sand er vokset op i

et folkemusikmiljø med en
morfar, som spillede harmoni-
ka, og en bror der spillede vio-
lin. Hun begyndte selv at spil-
le violin som seks-årig, efter
hun havde overværet mange
af brorens undervisningstimer.
Efter nogle år begyndte hun
at spille til folkedans, og har
derefter beholdt interessen
for folkemusik. I maj 2007
blev hun  færdiguddannet fra
Det Fynske Musikkonservato-
riums folkemusiklinje.
Kirstine Elise Pedersen er

uddannet som klassisk cellist
og har bredt sig over mange
forskellige stilarter og optræ-
der i mange forskellige bands.
Og Ditte Fromseier Mortensen
er uddannet på folkemusikli-
nien ved Det Fynske Musik-
konservatorium, hvor hun nu
er ansat som koordinator for
folkemusiklinien.
Cd’en er udkommet på Go’

Danish Folk Music (GO0511).
Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Ministre med violiner

SLESVIG. Kunstforeningen i Slesvig fejrer 25 års jubilæum
med to særarrangementer. Fredag den 15. april åbner for-
eningen en udstilling om kunstforeningens arbejde her i
sit jubilæumsår. Udstillingen vies i Schleiklinikum. Søndag
den 17. april er der jubilæumsfest med prominente delta-
gere i Kasino ved Schleiklinikum. Kunstverein Schleswig
und Umgebung har godt 180 medlemmer. (FlA)

Forsalgsrekord i Sønderborg
SØNDERBORG. 75 procent af de 22.500 billetter til Søn-
derborg Sommer Revy er solgt. Det er ny forsalgsrekord og
næsten 2500 flere solgte billetter end på samme tid sidste
år, oplyser revychef Leif Maibom. Revyen kan i år fejre 30
års jubilæum. Revyens forfattere, Carl-Erik Sørensen og
revydirektøren selv, er ved at lægge sidste hånd på tek-
sterne til premieren den 27. maj. Sidste spilledag er indtil
videre den 23. juli, men som altid har revyen mulighed for
at forlænge sæsonen i Sønderborg Teater. (FlA)

Ungdomsteater i Aabenraa 
AABENRAA. Ungdomsteatergruppen i Det Lille Teater Aa-
benraa er klar med sæsonens første forestilling, »Parader«,
af Dorthe Holm. Der er premiere torsdag den 14. april
klokken 19 med yderligere forestillinger den 16. og 17.
april klokken 15.
I »Parader« tegnes et portræt af en flok piger, der mere

eller mindre lever på gaden, og gennem dem møder publi-
kum andre skæbner i miljøet. Pigerne bliver en dag pågre-
bet af politiet for tyveri, og her starter en forestilling om
ungdomskriminalitet, ensomhed, løgn og bedrag. (FlA)

Malekursus på Gottorp Slot 
SLESVIG. Ideer, motiver og kom-
position er indholdet på en kur-
susrække, som Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen åbner den
3. maj på Gottorp Slot. Kurset
henvender sig til øvede deltagere
og sætter fokus på materialer og
maleproces. Kurset strækker sig
over ti tirsdage og varer fra klok-
ken 14.30 til 17. Der kræves for-
håndstilmelding på telefon
04621-813 222.
En anden workshop finder sted

torsdag den 14. april. Kunstnerne
Anna Brunner-Mocka og Friedrik-
ke Boissevant underviser i tuschtegning og maleri, og her
er det kalligrafiske øvelser, der står i forgrunden. Kurset
varer fra klokken 10 til 17, og deltagelse koster 50 euro. Til
dette kursus kræves ligeledes forhåndstilmelding. (FlA)

Noveller af Samuel Beckett
SLESVIG. Instruktøren
Leopold von Verschuer
læser på onsdag en af
Samuel Becketts tidlige
fortællinger, novellen
»First Love«.
Det sker i Slesvig Tea-

ter og begynder klokken
19.30.
Der er tale om en op-

læsning med musik. »Er-
ste Liebe oder Beckett für ein Butterbrot« er den tyske titel
på aftenen. (FlA)

Musical i kirken i Tønning
TØNNING. Passionsmusicalen »Es ist vollbracht« opføres
fredag den 15. og lørdag den 16. apil i St. Laurentius-Kir-
che i Tønning. Medvirkende er 30 børn og unge fra kirkens
kor. Musicalen fortæller Jesu lidelshistorie, som den er
skildret i Matthæusevangeliet.  Forestillingerne begynder
klokken 18, og billetprisen er tre euro. (FlA)

Kunstforening fylder 25 år

Tegning i kalligrafisk
stil.

Ungdomsgruppen på Det Lille Teater Aabenraa.

Leopold von Verschuer.
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Musiker melder afbud
på grund af tinnitus
FLENSBORG. Musik-
festivalen FolkBalti-
ca er blevet ramt af
et afbud. Det er
nordmanden Ole
Hamre, der spiller på
slagtøj og et instru-
ment, som han selv
kalder for »hamro-
fon«. Det er gryder,
som er varmet op til
de helt rigtige tem-
peraturer og derfor
giver den rigtige lyd.
Men nu har Hamre

hamret så hårdt i dem, at han har fået tinnitus. Han mødte
derfor ikke op til koncertern i Egernførde onsdag aften og
på Store Okseø i aftes. Ved koncerten i Speicher i Husum i
aften bliver han erstattet af guitaristen Stein Urheim som
duopartner med sangeren og akkordeon-spilleren Gabriel
Fliflet. Stein Urheim er alligevel i området sammen med
det musikalske projekt »Årseong«.
Afbuddet til trods er FolkBaltica kommet godt fra start

med fulde huse og udsolgte koncerter. På festivalens før-
ste dag var der udsolgt til koncerten med norske Benedic-
te Maurseth og danske Fiolministeriet i Büdelsdorf, sven-
ske Kraja i Nykirke i Angel, finske Piirpauke i Husum og
Gabriel Fliflet og Stein Urheim i Egernførde. I aftes var der
også udsolgt til Kraja i Nibøl samt Liedertach og Fliflet på
Store Okseø. Har man ikke billet til koncerten med russiske
Exprompt i Hytten i aften, vil man også gå forgæves.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fiolministeriet rykkede i går ind i FolkBalticas lokaler i Flensborg
og så begyndte de tre piger ellers at stryge instrumenterne.
Øverst er det Dite Fromseier Mortensen og nedenunder hende,
Kirstine Sand. Til højre er det Kirstine Elise Pedersen.

Ole Hamre plages af susen for
ørerne.


