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Anmeldelse. Helene
Blum og Harald Hau-
gaard gjorde rigtig
god reklame for sig
selv, da de gav jule-
koncert i Ansgar-Kir-
ken i Flensborg for to
år siden. Derfor solg-
te koncerterne også
sig selv i år - og en
var ikke nok.

FLENSBORG. Egentlig skulle
denne artikel slet ikke have
været i avisen i dag.
For først i aften var Helene

Blum og Harald Haugaard sat
på programmet i Ansgar-Kir-
ken i Flensborg. Men billetter-
ne til koncerten i aften blev
udsolgt i løbet af ingen tid.
Der blev sendt bud efter par-
ret nok en gang. Og der blev
sat en ekstra koncert på ons-
dag aften, og i løbet af blot et
par uger var der atter udsolgt
i Ansgar-Kirken.
Den danske spillemand og

kvinden med den både sarte
og stærke elverpigerøst gjorde
også god reklame for sig selv,
da de for to år siden gav jule-
koncert i den danske kirke i
Nystad-bydelen. Og god re-
klame gjorde de også denne
gang med en skandinavisk jul,
der bestod af dansemusik,
vintermelodier og nordiske ju-
lesange - deriblandt numre
fra Helene Blums seneste cd,
»Liden Sol«.
Koncerten begyndte blidt

med et langsomt instrumen-
talt arrangement af »En rose
så jeg skyde« med Harald Hau-
gaard som ankermand.  Og
sluttede lige så blidt med
»Dejlig er jorden« serveret
med Helene Blums meget
smukke og sødmefulde vokal. 

Forventningens glæde
Ind imellem gik tiden forbav-
sende hurtigt med et pro-
gram, der strakte sig fra det
eftertænksomme til det lyse
og livsbekræftende. Vilhelm
Gregersens »Der er noget i
luften« er en af slagsen i den
sidste kategori, og som Hau-
gaard ikke glemte at gøre op-
mærksom på: Gregersen kom
oprindelig fra Flensborg.
»Der er noget i luften« er en

rigtig dejlig sang om forvent-
ningens glæde, der kan høres i

såvel tekst som melodi.
En af Helene Blums nye

sange hedder »Decembernat«,
ny ja, men dog stærkt forank-
ret i den nordiske visetradition
og fremført med smukke gli-
dende overgange, vemod og
bitersødme.

Fantastisk

akkompagnement
Hele koncerten bød på et fan-
tastisk fint akkompagnement,
ikke kun af gemalen Harald
Haugaard, der rigtig kan folde
sig ud som spillemand, men
også af den danske guitarist
Rasmus Zeeberg, svenskeren
Sophia Stimmerboom på vio-
lin og Tapani Varis fra Finland
på kontrabas. En helt anden
besætning end den, de kom
med i 2008 og med et andet
repertoire også en helt anden
koncert.
Det blev til samspil mellem

fortid og nutid, tradition og
nyskabelse i den perfekte
ramme, som Ansgar-Kirken er
om den slags koncerter - med
sit lyse, moderne kirkerum og
ikke mindst den stemnings-
fyldte belysning, som arran-
gørerne krydrede rummet
med.
De, der har været så hurtige

og heldige at få billet til i af-

ten, har meget at glæde sig
til. Men det ved de vel også
ganske udmærket.
Harald Haugaard præsente-

rede kun et par af numrene på
dansk og alle på tysk - og hvis
det ikke slog til på engelsk.
Som han sagde:
- Det er altid lidt forvirren-

de, hvilke sprog, man skal tale,
når man kommer syd for
grænsen.
Det behøver det ikke at væ-

re, hvis han får klar besked af
arrangørerne på forhånd: Det-
te er et mindretalsarrange-
ment, så musikken skal præ-
senteres på begge sprog - li-
geværdige som de bør være i
grænselandet.

»Skandinavisk jul« koncert
med Helene Blum (sang),
Harald Haugaard (violin),
Sophia Stimmerboom (vio-
lin), Rasmus Zeeberg (gui-
tar) og Tapani Varis (kon-
trabas). Arrangører: Syd-
slesvigsk Forening og Syd-
slesvigs danske Ungdoms-
foreninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Der var noget i luften

Else-Pia Martinsen Erz’ male-
rier på udstillingen i Paris.

SKÆRBÆK. Kunstneren Else-
Pia Martinsen Erz er netop
vendt hjem fra Paris, hvor hun
har deltaget i udstillingen
»OpenArtCode« i Grand Palais.
Udstillingen er en del af »Art
en Capital« der holdes hvert år
i den franske hovedstad. Ud-
stillingsstedet udlånes af det
franske kulturministerium og
blev bygget til verdensudstil-
lingen i Paris i 1900.
Over 2000 kunstnere deltog

i udstillingen, hovedparten var
fra Frankrig, men der var også
deltagelse fra blandt andet
Japan, Grækenland, Sverige -
og altså Sønderjylland.
- Det var en oplevelse, der

gik ind under huden. Udstil-
lingsbygningen var fantastisk.
Kuplerne er stålkonstruktioner
med glas, der giver et dejligt
lysindfald, fortæller Else-Pia
Martinsen Erz.
Hun fremhæver farverne,

der skiftede, når mørket faldt
på, og intensiteten i malerier-
ne og skulpturerne blev en
anden. Else-Pia Martinsen Erz
deltog med maleri med sine
kendte fuglemotiver fra Vade-
havet. (FlA)

Dobbeltkoncert
i Volksbad 
FLENSBORG. Volksbad i Flens-
borg har i morgen aften en
dobbeltkoncert med Ham-
borg-bandet Digger Barnes og
gruppen 206 fra Halle på pro-
grammet.
Digger Barns spiller dyster

undergangs-rock. 206 kører i
retning af Joy Division, Dead
Boys og The Wipers.  Dørene
åbner klokken 21. (FlA)

Plattysk
juleprogram
FLENSBORG. Niederdeutsche
Bühne i Flensborg har i mor-
gen aften et plattysk julepro-
gram med skuespillerne Doris
Müller, Werner Hoffmann-
Limburg og Sven Misch. Med-
virkende i NDB-Studio i Augu-
stastraße er også orkestret
»Herrmann & Herrmann zu
Dritt«.
Forestillingen kan også op-

leves den 16. og 18. december
klokken 20. Billetter kan købes
i forsalg i Flensborg Teater.

(FlA)

Skærbæk-
kunstner i Paris
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Bandet 206 fra Halle.

Et vigtigt hjørne af sangeren Helene Blums koncertaktivitet knytter sig til julens musik. Siden 2006, da hun udgav det prisbelønnede album »En sød og liflig klang«,
som udelukkende består af julermelodier, har Helene Blum hvert år i december turneret i Danmark og Tyskland med et repertoire bestående af julens salmer, viser og
instrumentalmusik.

Der var en dejlig rolig stemning i Ansgar-Kirken i Flensborg - lige sådan en, som Helene Blum sang om i sine jule- og vintersange.

Harald Haugaard har lagt violinen og boltrer sig med mandolin.
Med ryggen til er det den svenske violinist Sophia Stimmer-
boom.


