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FLENSBORG. Den 58-årige Joachim Bereuter fra
Hamborg dyrker den supernaturalistiske genre -
gerne med landskaber som motiver eller forskellige
former for stilleben.

Den 6. november åbner Galerie Bilder im Hof i
Rødegade i Flensborg en udstilling med nye billeder
af Joachim Bereuter. Han startede som gallerist og
arbejder i dag som selvlært kunstner.

Yderligere oplysninger om ham kan ses på hjem-
mesiden www.joachim-bereuter.de. Her er også ek-
sempler på hans kunst. (FlA)

Olsen Banden til Flensborg
FLENSBORG. Sydslesvigsk Forening i Flensborg
By viser søndag den 14. november klokken 11 Nor-
disk Films »Olsen Banden Junior« - en Olsen Ban-
de-udgave i børnehøjde - i biografen »51 Stufen« i
Det tyske Hus på dansk. Filmmatineen har specielt
bud til børnefamilier, og billetpriserne er sat deref-
ter: Voksne: fem euro, børn: 2,50 euro og familiebil-
let otte euro. (FlA)

Børnefilm fra 1953
KVÆRN. Børnebiografen i Jugendhof Scheersberg
viser på søndag filmen »Pünktchen und Anton« fra
1953. Den henvender sig til børn fra seks år og opef-
ter og begynder klokken 15. Filmen handler om pi-
gen Pünktchen, der kommer fra et rigt hjem. Hun
lærer den fattige Anton at kende, og det giver nogle
forviklinger. (FlA)

Ny teaterformand i SSF
HUSUM. Karin Goos fra
Store Vi bliver ny for-
mand for teater- og kon-
certudvalget i Sydsles-
vigsk Forening (SSF). Fi-
re af de syv amtsdistrik-
ter i SSF indstiller Karin 
Goos som formand, og
dermed synes valget af
hende så godt som sik-
kert. De fire amtsdistrik-
ter er Flensborg amt,
Flensborg by, Ejdersted
og Sydtønder. Husum
samt Rendsborg-Egern-
førde støtter og indstiller
de kandidater, der stiller
op eller ønsker genvalg.
Gottorp Amt indstiller
blot de fire øvrige med-
lemmer, Anders Schaltz
Andersen fra Hatsted, Rejner Bogdan fra Rendsborg
og Lene Lass fra Padborg, der tager imod genvalg,
samt Karin Goos uden at pege på hende som for-
mandskandidat.

Karin Goos overtager formandsposten efter Jør-
gen Peter Hansen, der træder ud af teater- og kon-
certudvalget. Flensborg by foreslår Aase Pejtersen
som nyt medlem.

Der stemmes om udvalgets sammensætning på
SSFs landsmøde i Husum den 6. november. Her
stemmes der i øvrigt også om en vedtægtsændring,
der går ud på at ændre navnet på SSFs foredrags-
udvalg til kulturudvalg. (FlA)

Måneskinsteatret i Valsbølhus
VALSBØL. Sydslesvigsk Forenings distrikter i
Skovlund, Medelby og Valsbøl får i aften besøg af
Måneskinsteatret fra Thy. Teatret har tidligere
været på besøg i Valsbølhus, hvor det denne gang
opfører forestillingen »Nu lokker atter«. Teatret har
samlet anekdoter og historier af den danske digter
Sigfred Pedersen (1903-67). Han skrev skæmteviser
og sømandssange, og til hans mest kendte digtsam-
linger hører »Blå mandag« og »Nye og sørgelige vi-
ser«.

»Nu lokker atter« begynder klokken 19.30 og va-
rer cirka en time. (FlA)

Franciska Clausen i ny tryksag
AABENRAA. Kunsthistoriker Lise-Lotte Blom har
udsendt en opdateret værkfortegnelse over Aaben-
raa-maleren Franciska Clausens »ukendte skitser
og malerier«. Fortegnelsen er en dokumentation af
den aktuelle særudstilling med Franciska Clausens
værker på BaneGården i Aabenraa. Den kan købes
sammen med et illustreret katalog til en pris af 50
kroner.

I kataloget redegør Lise-Lotte Blom for Franciska
Clausens baggrund og kunstneriske udvikling. Vær-
kerne placeres i kataloget i forhold til malerens
mange studieophold i Weimar, München, Køben-
havn, Berlin og Paris.

På søndag står Lise-Lotte Blom i øvrigt for den
sidste rundvisning i udstillingen på BaneGården.
Det er også sidste udstillingsdag. (FlA)

Naturalistiske billeder

Anmeldelse. Vilter italiener
tog det skinnende flygel i
Flensborghus i brug efter
flygelets grundige istandsæt-
telse. Jesper Bodilsen Trio
gav en god koncert under
helt nye forhold.

FLENSBORG. Turen over Atlanten
synes at være nemmere end turen
ned gennem Alperne. Unge danske
jazzmusikere har adskillige gange
stillet op i frugtbart samarbejde med
amerikanere. Men denne gang, var
det en italiener, som bassisten Jesper
Bodilsen havde givet plads til i sin
trio - med viltert hår og et virtuost
klaverspil: Steffano Bollani, der i
1998 blev valgt som det største ny ta-
lent i italiensk jazz. Tredjemand var
trommeslageren Morten Lund.

De tre var de første jazzgæster, der
fik fornøjelsen af de nye forhold i
Flensborghus. Scenen er væk og skal
i fremtiden afløses af et meget min-
dre podium, der dog ikke var blevet
klar til onsdag aftens koncert. Til
gengæld skinnede Steinway-flygelet,
der tidligere har stået i Idrætshallen

og er blevet sat i stand for cirka
16.000 euro. Husets eget lysanlæg
var også taget i brug og gav en beha-
gelig atmosfære.

Jesper Bodilsens Trio spillede to ti-
mer med hovedsageligt skandinavi-
ske sange, som trioen på mandag går
i studiet for at indspille på en ny cd.
Der var også numre fra trioens sene-
ste cd, der har den italienske titel
»Mi ritorni in mente« på repertoiret
og et udvalg jazz-standarder, deri-
blandt Billie Holidays »Willow 
Weep For Me«.

Loppetæmmeren
Bollani, Bodilsen og Lund ejer alle
tre talent ud over det sædvanlige,
men frem for alt er de usædvanligt
inspirerende på hinanden. Steffano
Bollani tryllede, ikke blot på tangen-
terne, men også direkte på flygelets
strenge, med albuer, venstrehånds-
spil og humoristiske disharmonier.
De skæve indslag gik dog aldrig ud
over seriøsiteten. Smuk var især
hans balladeagtige fortolkninger af
italienske popsange og hans arrange-
menter af danske Kaj Normann An-
dersen. Mest underholdende var af-
slutningsnummeret »Loppetæmme-
ren«, hvor Bollani gik meget utradi-

tionelt til værks.
Trommeslageren Morten Lund har

flere gange været i Sydslesvig,
blandt andet med Helle Hansen 
Group og Kasper Villaume Quartet.
Hans soloer og gennemgående solide
trommespil var en fornøjelse både at
se og lytte til. Kapelmester Bodilsen
bar det hele igennem med rent bas-
spil, som han af og til lagde stemme
til.

Knud Ramm-Mikkelsen kunne i
øvrigt præsentere resten af program-
met for vinterhalvårets jazz i Flens-
borghus. Den 24. november kommer
Thomas Fryland Kvartet, og den 1.
december er der koncert med Pierre
Dørge New Jungle Orchestra. I 2005
byder programmet den 28. januar på
Lillian Boutté med Finn Burich-
L’Etienne New Orleans Ensemble,
den 24. februar på Alex Riel Trio og
den 7. april på Jens Jefsen Trio.

Koncert med Jesper Bodilsens Trio
i Flensborghus, onsdag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger.

Hans Chr. Davidsen

Trylleri på tangenter

Der var masser af musi-
kalsk humor fra Steffano
Bollanis side, og det smit-
tede af på kapelmester
Jesper Bodilsen på bas og
trommeslageren Morten
Lund (ovenfor).
(Fotos: Povl Klavsen)

Karin Goos. (Arkivfoto)

Museumsvinter i Husum
HUSUM. Nordfriesisches Museum i Ludwig-Nissen-
Haus i Husum går fra den 1. november over til vinter-
åbningstider - det vil sige klokken 10 til 16 undtagen
søndage og mandage.

Frilandsmuseet Ostenfelder Bauernhaus holder
vinterlukket fra den 31. oktober til slutningen af
marts. Museet hører ligesom Nordfriesisches Museum
ind under Museumsverbund Nordfriesland. (FlA) 

Udstilling i Tønder forlænges
TØNDER. Sønderjyllands Kunstmuseums særudstil-
ling »Respect« med værker af Viera Collaro var oprin-
deling planlagt afsluttet den 31. oktober 2004. Men
særudstillingen er forlænget til 21. november på
grund af den store interesse. Viera Collaro, der stam-
mer fra Slovakiet, er installationskunstner og blandt
andet medlem af kunstnersammenslutningen af
Grønningen. (FlA)


