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Lucia i Bydelstorp
BYDELSTORP. Selskabet »Kunst in der Carlshüt-
te« arrangerer anden søndag i advent, den 8. decem-
ber, to luciaoptog med et kor fra Jönköping. Koret
består af studerende fra musiklinjen på Södra Vät-
terbygdens Folkhögskola og består af 40 sangere.
Lucia-optoget foregår i den gamle ACO-remise i
Büdelsdorf og begynder klokken 16 og 19. (FlA)

Koncert for hele familien
FLENSBORG. Blæsermusik med julestemning er
på programmet, når musikere fra Slesvig-Holstens
Symfoniorkester søndag den 8. december spiller en
kammerkoncert specielt rettet mod børnefamilier.

Det sker i Haus Sophiesminde på Aabenraagade i
Flensborg klokken 10.30. I centrum er den britiske
komponist Douglas Victor Browns Englekoncert.
Desuden er der værker af Koetsier, Bach, Ricciotti
og Calvert på programmet.

Koncerten gentages i Mariekirken i Rendsborg
fredag den 13. december klokken 20 og i Slesvig
Teater søndag den 22. december klokken 11. (FlA)

Nissernes Vagtparade
SLESVIG. 120 skoleelever medvirker, når der i af-
ten klokken 19 er familiejulekoncert i den danske
træningshal på Husumer Straße i Slesvig. Eleverne
kommer fra Hiort Lorenzen-Skolen og Gottorp
Skolen i Slesvig og de danske skoler i Treja, Kappel,
Astrup og Bøl-Strukstrup.

Sammen med deres musiklærere har de indøvet
julesange og Nissernes Vagtparade. Eleverne op-
træder med Sønderjyllands Symfoniorkester.
Koncerten begynder klokken 19. (FlA)

Kunst til salg i Nibøl
NIBØL. Niebüll Kunstverein slutter i den kommen-
de weekend sin udstilling med Johann Hendrix på
Richard-Haizmann-Museum.

Det sker med en »finissage« salgsudstilling i mor-
gen fra klokken 11 til 17 og søndag fra klokken 11
til 13. På udstillingen sælges grafikker, akvareller
og oliemalerier af blandt andre Rolf Behn, Günter
Sippel, Otto Christian Schade, Jan Leseberg, Kir-
sten Lampert og Bernd Zimmer. (FlA)

Nordslesvigske kunstnere
AABENRAA. Det tyske mindretals bibliotek i Aa-
benraa åbner på tirsdag en udstilling med nordsles-
vigske kunstnere.

Udstillerne er Frauke Andresen, Jürgen Baum,
Gabriele Beismann, Ingrid Brase-Schloe, Helga
Czeloth, Inger Dethlefsen, Thomas Hansen, Heike
Jacobsen, Gottfried Kinze, Gebbe List-Petersen,
Barbara Lyster, Michael Schäfer, Gertrud Nord-
mann-Stabenow, Folker Trams og Art Tudsborg.

Udstillingen kan ses mandag-fredag klokken 10-
18 og lørdage klokken 10-13. (FlA)

Nolde-Museum lukker
SEEBÜLL. Nolde-Museum lukker årets udstilling
på søndag. Det er dermed sidste chance for at se te-
maudstillingen med fokus på Emil Noldes spanske
akvareller, som den nordfrisiske ekspressionist ma-
lede under sit ophold i Granada i 1921.

I den kommende uge får museet informationsbe-
søg af kulturredaktører fra hollandske aviser. I
marts næste år udlåner Nolde-Museum nemlig 150
Nolde-værker til udstillingen »Ekpressionismens
pioner«, der vises i Gemeentemuseum i Den Haag. 

Desuden er museet i Seebüll involveret i udstillin-
gen »Nolde im Dialog, 1905-1913«, der vises i Städ-
tische Galerie i Karlsruhe fra midten af februar
2003.

Nolde-Stiftung har i øvrigt netop udgivet en ny
bog med Emil Noldes religiøse billeder i samarbejde
med DuMont Verlag i Köln. Bogen er et resultat af
den store udstilling »Emil Nolde. Legende, Vision,
Ekstase«, der blev vist i samarbejde med Hambur-
ger Kunsthalle for to år siden. (FlA)

Dansk-tysk patchwork
FLENSBORG. Patchwork-gruppen »Quilter ohne
Grenzen« viser fra den 5. december sin anden ud-
stilling i landsretten i Flensborg.

»Quilter ohne Grenzen« har base i Flensborg og
består af otte kvinder fra Danmark og Tyskland.
Kvinderne fandt sammen i 1998 og viste deres
første udstilling i landsretten et år senere. De mødes
en gang om måneden til gensidig inspiration.

På udstillingen vises 70 quilt- og patchworkar-
bejder lige fra store dobbelsengsformater til små
kunstværker. Udstillingen kan ses til og med den
15. januar og er åben på hverdage fra klokken ni til
16. (FlA)

Hans Ulrik vandt i 1999 en
grammy for det bedste
jazzalbum i Danmark.

Onsdagaften vandt han
sympati i Flensborghus.

(Foto: Jens Peder Meyer)

Brudte løfter - 
gode udsigter
Anmeldelse. Saxofonisten
Hans Ulrik mødte op i nyt
selskab i Flensborg. Og ikke
noget dårligt selskab, kan vi
berolige med.

FLENSBORG. Saxofonisten Hans
Ulrik mødte torsdag aften op med en
helt anden besætning, end den han
oprindelig havde lovet at komme
med.

Sekstetten blev til en kvintet i
Flensborghus. Flere navne var skiftet
ud. Og nok så nævneværdigt er, at
han stillede uden pianisten Jacob
Christoffersen.

Alt dette fik arrangørerne besked
om for blot tre uger siden. Så der var
noget at leve op til for den gode herr
Ulrik.

Ud røg den mainstream-jazz, der
var blevet lovet. Ind kom amerikan-
ske evergreens, en stak latin grooves
og oven i det gamle danske sange.

Hans Ulrik åbnede koncerten med
det sidste, Laubs »Det er hvidt heru-
de« med fløjte som start og slut og
sax ind imellem. Ikke dårligt.

Derefter kom kapelmesterens in-

spiration fra filmen Lawrence of
Arabia og en interessant sag, hvor
Ulrik havde skrevet oven på akkor-
derne fra standarden »It Could Hap-
pen To You«.

Så var vi vist ved at være overbevi-
ste.

I flere af numrene i første sæt de-
monstrerede Hans Ulrik sin store ev-
ne til at holde den gående i lang tid
på basklarinetten. Her gælder det om
at holde luftstrømmen konstant, spe-
cielt i det dybe register. Og samtidig
magtede Ulrik at få instrumentet til
at lyde som en australsk didgeridoo.
Det gav en mystik, der passede fint til
de danske sange, deriblandt »I sko-
vens dybe stille ro«, som guitaristen
Niclas Knudsen lagde op til med en
næsten indisk ouverture.

Mange klange - én tone
Hans Ulrik kan sine greb og sin rør-
teknik og gjorde koncerten til en
mangesidig oplevelse med sin store
evne til at få vidt forskellige klange
ud af samme tone.

Sammenspillet fungerede meget
ordnet, næsten regelret. Øjenkontakt
og fagter var nødvendige for musi-
kerne for, at de kunne se, hvornår
kollegerne hoppede af og på. Derfor

var det også så som så med improvi-
sationen.

Vild version
Lisbeth Diers gjorde en god figur på
percussion, og kapelmesteren trak de
to unge, trommeslageren Rune Kiels-
gård og bassisten Jeppe Skovbakke,
sikkert med ind i sine medrivende ar-
rangementer.

Værd at fremhæve er kvintettens
dejligt vilde version af Nat King Co-
les ellers så moderate »Nature Boy«.

Hans Ulrik har fået sig en god
kvintet, der kan tilføje velkendte
numre som Desmonds »Take Five«
noget nyt og samtidig spille Duke El-
lingtons »In A Sentimental Mood« så
ordret som muligt.

Og så behersker han en sax som ba-
re...

Hans Ulrik og band, Flensborghus,
onsdag aften. Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen


