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KVÆRS. »Den lokale Scene« i Kværs
er klar med mere dansk folkemusik og
jazz. Den 14. september klokken 20
spiller Trio Tinus, der spiller musik af
brødrene Tinus.

Det siger måske ikke sønderjyder så
meget, men spørger man for sig i Vest-
jylland vil mange vide, at det var nav-
net på et danseorkester, som spillede i
Oksbøl og omegn i 1940erne og
1950erne.

Billetter koster 100 kroner og kan
bestilles hos Hans Jørgen Albrechtsen
på telefon 74 65 95 38. For en 50er får
man stegt flæsk og persillesovs med
en øl serveret i forsamlingshuset.

(FlA)

Fransk matine
RENDSBORG. Det jødiske museum i
Rendsborg indbyder den 16. septem-
ber til en søndagsmatine, hvor det er
pariserlivet omkring 1900-tallet, der
står i centrum.

Trioen Sonablis spiller musik på
harpe, fløjte og klarinet, mens Rosely-
ne v. Duhn på fransk læser digte fra
»La belle Epoque. Marianne Grun-
wald oversætter til tysk. Musikken og
poesien er af komponister som Claude
Debussy og digteren Charles Baude-
laire.

Arrangementet er en del af et ram-
meprogram i forbindelse med Citro-
ën-udstillingen i museet. Det begyn-
der klokken 11. Billetpriserne er fem
og fire euro (med elev- og studenter-
rabat). (FlA)

Ekstra forestillinger
FLENSBORG. Efterspørgslen efter
billetter til »Barfoot bet an’n Hals« vil
ingen ende tage. Niederdeutsche
Bühne i Flensborg har derfor sat to
ekstra forestillinger på programmet i
begyndelsen af 2008.

Den plattyske version af den engel-
ske komediefilm »The Full Monty« vi-
ser torsdag den 3. januar og lørdag
den 19. januar klokken 20 i Flensborg
Teater. Billetsalget begynder på tirs-
dag i Flensborg teater (telefon 0461-
233 88). (FlA)

Polsk professor-besøg
FLENSBORG. Marek Stefanski er or-
ganist ved domkirken i Krakow og
professor på musikkonservatoriet
sammesteds. På mandag gæster han
Flensborg, hvor han klokken 20 giver
koncert i St. Marienkirche. På pro-
grammet er værker af Buxtehude,
Bach og Mendelssohn. Billetter koster
otte og fem euro med rabat. (FlA)

Vivaldi på lirekasse
FLENSBORG. I morgen klokken 15
kan man i Christiansenpark i Flens-
borg lytte til Antonio Vivaldi og Jo-
hann Strauß på lirekasse. 1. Berliner
Drehorgelorchester spiller i parkens
karetlade. Anledningen er særudstil-
lingen »Klangraum Flensburg« på
Museumsberg. (FlA)

Kunst på Förde-Schule
GRÅSTEN. Ni danske og tyske kunst-
nere udstiller fra i morgen deres vær-
ker på Förde-Schule i Alnor.
»GrenzLandArt« er titlen på udstil-
lingen, der kan ses til den 26. oktober.

Tre af kunstnerne har op til udstil-
lingen ledet et projekt med eleverne
på skolen. Det er malerne Antje Fuchs
og Karin Baum samt billedhuggeren
Andreas Liebelt. De øvrige seks
kunstnere på udstillingen er Carmen
Loger, Mins Minssen, Bert Küpper,
Rho Spuerbar, Ullie Thiesen og Birgit
Münster. (FlA)

Den lokale scene 

Anmeldelse. Marina Ce-
cilie Roné styrer langt
uden om tåreperseren.
»N.I.M.B.Y. Not in my
backyard« er en roman
om kræft, kærlighed og
huller.

KØBENHAVN. Marina Cecilie
Roné har udgivet både romaner,
noveller og digte, siden hun de-
buterede i 1990.

»N.I.M.B.Y. Not in my back-
yard« er en ca 100 sider kort
fortælling om det sidste år i en
kræftramt familiefars liv set
først og fremmest igennem om-

givelsernes øjne.
Bogen skildrer ikke de store

følelsesmæssige dramaer, men
tværtimod, hvordan de pårøren-
de i al stilfærdighed indretter
sig efter forholdene. Ganske en-
kelt, fordi vi mennesker ikke
kan andet.

På karakteristisk vis indleder
Roné 1. kapitel med ordene:
»Hvad skete der ellers det år?«,
hvorefter hun smukt indfanger
stemningen fra en hyggelig
sommerdag, hvor Helene og An-
ders tre børn sammen fælder et
træ bagerst i haven.

Anders ligger indenfor i sen-
gen, mens Helene går lidt til og
fra, og man har fundet en måde
at være sammen på midt i be-

kymringerne. Der er ting at
ordne som altid.

Romanen følger familiens fem
personer på skift, og især, når vi
er med Sejr, den mellemste, på
besøg hos sin kammerat eller
med den ældste, Aske, hos sin
kæreste, er det flot beskrevet,
hvordan faderens sygdom strej-
fes i konversationerne, men at
de unge mennesker ellers har
travlt med deres eget.

Forældrene til Sejrs kamme-
rat er også fornemt skildret som
det par, der lige så godt kunne
være havnet i samme situation
og i øvrigt lever et liv næsten
magen til.

Der er også momenter af stør-
re melankoli såsom Helenes fest

hos vennerne eller en scene med
Anders, der går rundt alene
derhjemme og hører syrejazz for
første gang i 20 år.

Musik, som Helene hurtigt får
slukket for, da hun kommer
hjem. Og netop sådan styrer Ro-
né langt uden om tåreperseren,
men samtidig lige ind i kernen
af en mental overlevelsesevne,
som er så stærk, at det er lige til
at skamme sig over.

Marina Cecilie Roné:
N.I.M.B.Y. Not in my bac-
kyard. 112 s. 199 kr. (Lind-
hardt og Ringhof)

Jonas Hindsholm Bentzen

Livet går videre trods sygdom
Fra kunstdagen i Alnor.

Udstilling. Stadtmuseum
i Slesvig har overtaget
en særudstilling med
glaskunstneren Ann
Wolff fra Glasmuseet i
Ebeltoft. Man må overgi-
ve sig.

SLESVIG. Selv om man nor-
malt ikke er  til glaskunst -
uanset hvor engageret kunsthi-
storikerne taler om det - så kan
man ikke undgå at blive fasci-
neret af den ny udstilling på
Stadtmuseum i Slesvig.

Lederen af kulturforvaltnin-
gen i Slesvig, Holger Rüdel, har
været på besøg i Glasmuseet i
Ebeltoft, og har hentet en van-
dreudstilling med den svensk-
tyske glaskunstner Ann Wolff
med hjem til Slesvig.

Ann Wolff er 70 år og har en
levnedsbeskrivelse med alle de
store udstillingssteder. Hun er
født i Lübeck og uddannet på
kunstakademiet i Ulm og
grundlagde i slutningen af
1970erne sine egne studier i
Småland, der er berømt for sine
glasværksteder. I 1990erne var
hun designprofessor på kunst-
akademiet i Hamborg, og nu
bor hun skiftevis på Gotland og
i Berlin.

Vigtigt lys
De uudtømmelige temaer i hen-
des produktion er moderrollen,
menneskets eksistens og dob-
beltforholdet mellem mand og
kvinde.

Lyset spiller en stor rolle, når
man skal se hendes værker.
Dagslys er måske det allerbed-
ste, men Stadtmuseum er også
sluppet godt af sted med at vise
hendes glas i kunstlys.

Farver, konturer og mønstre
gengives ofte på de hvide podi-
er, og de gennemsigtige effekter
er forskellige alt efter, hvilken
vinkel man betragter motiverne
fra. Særligt fascinerende er
»Bowl Room«, hvor man nok ser
farverne i selve skålen, hvor-
imod man kun kan se et møn-
sterrids gengivet som skygge på
den hvide flade under skålen.

Her er det, at selv den halv-
lunkne betragter ikke længere
kan være lunken.

Det er bare flot.

Står uden vitriner
Alle de udstillede værker står
frit og altså ikke bag vitriner.
Det er ikke uden risiko og nor-
malt ikke noget, man praktise-
rer på tyske museer.

Det er dog en del af van-
dreudstillingens koncept, at
værkerne skal stå ubeskyttet
må høje podier, og sådan blev
værkerne også vist på udstillin-
gen i Ebeltoft. Gæsterne vil

derfor blive bedt om ikke at ta-
ge tasker med ind eller bære
store frakker, så uheld kan und-
gås.

Udstillingen er ikke kronolo-
gisk, men opdelt i temaer, og
gæsterne bliver udfordret med
spejleffekter og de mange for-
skellige måder at se én gen-
stand på - titlen apropos. Alle
teknikker er blevet brugt. Der
er blevet formet, støbt og skå-
ret.

En port mod Norden
Holger Rüdel understreger, at
udstillingen skal ses som en
åben port mod Norden.

- Det er oplagt med den fler-
kulturelle historie, Slesvig har,
ikke blot i grænselandet mellem
det mellemeuropæiske og det
nordiske, men også med de in-
ternationale forbindelser, der
har været til Gottorp historisk
set, siger han.

Lidt af et spring i forhold til
den seneste særudstilling,
Stadtmuseum havde at byde på
med levende giftedderkopper.
Den udstilling trak alene over
10.600 gæster. Det samlede an-
tal gæster i indeværende sæson
ligger på over 20.000.

»Betrachtungen-betragtnin-
ger« - udstilling med glas-
kunst af Ann Wolff i Stadt-
museum i Slesvig.Varer til
den 6. januar 2008.

Hans Chr. Davidsen

Fascinerende verden af glas

»Face« hedder denne serie i sandblæst glas. (Fotos: FlA)

En undtagelse fra glasset: Skulpturen »Couple« er lavet i bronze.

Ann Wolf bor skiftevis på Gotland og i Berlin.


