
Anmeldelse. Den føl-
somme Julie Maria er
blevet lidt mere far-
lig. Den rigtige kon-
cert på det rigtige
sted.

FLENSBORG. Sidste gang Julie
Maria stod på scenen i Volks-
bad var hun artig og akustisk.

Denne gang var hun en stil-
le pige med knald på.

Der er sat mere strøm til Ju-
lie Marias nyeste album, »Ya-
guar«. Nok er der stadig det
akustiske og følsomme, som
Julie Maria diskede op med,
da hun gav koncert i Flens-
borg i juni 2009. Men hun er
også blevet lidt blevet lidt
mere farlig. Som når hun med
lidt jazz i bagagen snerrer i
sangen »Ubestået«. Hun skrev
den, da hun var sur, og bagef-
ter var hun glad igen efter at
have fået sagt det usagte i et
vellykket omkvæd og en stram
melodi.

Fredag aften stod hun igen
på scenen i Volksbad for godt
100 mennesker, der nok syn-
tes, hun gjorde det lidt for
kort. Men var  der nogle, der
var sure over det, så fik de lidt
opium som sidste ekstranum-
mer: Titelsangen fra juleka-
lenderen »Pagten«.

Julie Maria kan dog også
have haft sine gode grunde til
at gøre kort proces. Flere af
hendes ballader blev akkom-

pagneret af småsnak blandt
publikum i salen, og det var
måske ikke lige, hvad hun
havde allermest lyst til.

Der er både melodisk lethed
og lyrisk tyngde i de nye san-
ge på »Yaguar«, der fyldte ho-
vedparten af koncerten i
Volksbad. Julie Marias vekslen
mellem den let afdæmpede
singer-songwriter-tradition
og den elektronisk-influerede
poprock giver hende et par
plusser på skalaen, også fordi
hun har en dejlig mild og me-
lankolsk vokal. Det er tydeligt,
at hun har været i stald hos

Steffen Brandt og Tim Chri-
stensen.

Nogle gange blev det en
smule gotisk (måske var det
derfor, Volksbad før koncerten
lod Depeche Mode og Cure si-
ve ud af højttalerne som op-
varmningsmuzak...), selv om
det var pop, som der oven i
købet kunne danses til flere
steder.  Hørte man også lidt
danskrock fra 80erne hist og
pist?

Fraseringerne tangerede
rhythm and blues, og det vir-
kede fascinerende kombineret
med den lidt mørke stemme.

Så var der rigtig gode og
stramme beats i det trance-
agtige nummer »For smuk« og
indtrængende teknisk elegan-
ce og følsomhed i »Hende dér
den stille pige«.

Ros til Spillestedet
Koncerten med Julie Maria var
den rigtige koncert det rigtige
sted. Den slags musik skal ud i
byen i Flensborg, ud på de
svedige steder, hvor unge un-
der 40 år kommer – og ikke
finde sted i Flensborghus, selv
om det her var to mindretals-
organisationer, der stod bag
koncerten. Det fungerer ikke i
Flensborghus, og det kommer
det aldrig til.

Samtidig skal her lyde en
stor ros til den uformelle
gruppe, der kalder sig »Spille-

stedet«. Den gruppe har gjort
det, som de etablerede struk-
turer i hele mindretalsappara-
tet har haft gevaldigt svært
ved i mange år: At få ny
dansk musik til Flensborg og
give det den samme status,
som jazz og symfonikoncerter.
At få det danske kulturliv in-
tegreret som en del af det al-
mindelige rytmiske kulturliv i
byen. Gid »Spillestedet« længe
leve må!

Koncert med Julie Maria i
Volksbad, fredag aften. Ar-
rangører: Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger og
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Koncerten med Julie Maria var den rigtige koncert det rigtige
sted. Den slags musik skal ud i byen i Flensborg, ud på de sve-
dige steder.

Et sted mellem Marie Key, Ti-
na Dickow og Karen...

Julie Maria bød også på klare
dansehits fra det ny album
»Yaguar«.

Ukrukket nærvær er et af Julie Marias kendetegn. Hendes kon-
cert i Flensborg var dog lige lovlig kort.

»Det er lidt for sent, at det går op for dig / du har satset alt, men ingen satsede på dig«, synger Julie Mariai nummeret »Evelyn«, der
har hærget P3 - og fredag aften også Volksbad i Flensborg.

Stille pige med knald på

LADELUND. Tyske desertører
under Anden Verdenskrig er
stadig et omstridt tema.

På den ene side findes dem,
der hylder desertørerne, fordi
de ved af smide våben og
flygte fra fronten bevidst ikke
støttede den nazityske krigs-
maskine.

På den anden sider er der
argumentet, at de svigtede
deres soldaterkammerater ved
fronten. Blev man fanget som
desertør, var der ingen par-
don: Dødsstraf.

Mindestedet i den tidligere
koncentrationslejr i Ladelund i
Nordfrisland åbner den 10.
april en særudstilling om de-
sertører på både front og det,
man kalder »Heimatfront«.
Udstillingen dokumenterer,
hvordan der blev gjort kort
proces med desertørerne med
udgangspunkt i retsprotokol-
ler og standretter i Westfalen-
Lippe. 

Udstillingen varer til og
med den 5. juni og kan ses
tirsdag-fredag klokken 10-16
og i weekender fra klokken 14
til 16. (FlA)

Germansk
ornamentik
SLESVIG. Germansk ornamen-
tik gennem tusind år er tema-
et for en foredragsaften, som
det arkæologiske museum på
Gottorp Slot har på program-
met i morgen aften klokken
20.

Arkæologen Alexandra
Pesch fortæller i foredragssa-
len om dyreverdenen på
smykker, våben, møbler og
bygninger. Der er gratis ad-
gang. (FlA)

Ung-film 
i Rendsborg
RENDSBORG. Slesvig-Holstens
Ungdomsfilmdage kommer på
fredag til Rendsborg, hvor der
vises film om kærlighed, sex
og aids i Schauburg-biogra-
fen. 

Filmdagene kommer rundt
til 14 byer i delstaten. Filmene
henvender sig primært til sko-
ler og er arrangeret af pro Fa-
milia.

Der er stadig ledige pladser
til filmene »The Ketchup Ef-
fect« af Teresa Fabik og »Sama
same but different« af Detlev
Buck, men der kræves for-
håndstilmelding til Schauburg
Filmtheater på telefon 04331-
23 777. (FlA)

Pølser og
pommes 
KAPPEL. En karrypølse og en
omgang pommes frites med
mayonaise!

Sådan lyder bestillingen, når
forfatteren og entertaineren
Jon Flemming Olsen den 4. ju-
ni kommer til Kappel. Her op-
træder han under overskriften
»Der Fritten-Humboldt« i Kos-
lowski-Halle med oplæsning
og show. Billetter kan bestilles
på nettet. (FlA)

Desertørers
skæbne

Verdens eneste festival med film fra Grønland
Filmfestival. Grönland Filmfest åb-
ner på torsdag. Bag festivalen står
det dansk-tyske selskab i byen.

KIEL. Verdens eneste filmfestival med grønlandske
film som tema findes i Kiel. I år er det femte gang,
filmfestivalen finder sted, og det sker fra fredag
den 26. til tirsdag den 30. marts.

Bag filmfestivalen står det dansk-tyske selskab i

Kiel, og filmene viser i MetroKino i Schlosshof på
Holtenauer Straße i Kiel. 

Programmet byder på 12 film. Blandt filmene er
»Qivitoq«, en spillefilm fra 1956, en grønlandsk lo-
vestory med blandt andre Astrid Villaume og Poul
Reichhardt i hovedrollerne. Filmen er instrueret af
Erik Balling.

»Milak der Grönlandjäger« er en tysk stumfilm,
der ved forevisningen ledsages af livemusik på
piano.

Det dansk-svenske dokumentarfilm »The Prize of

the Pole «, instrueret af Stafen Julén, følger inui-
ten Robert E. Peary II (efterkommer til polarfor-
skeren Robert E. Peary, der bragte eskimoerne til
USA fra Grønland), i sporene på drengen Miniks
liv, men også i sporene på de ekstreme handlinger,
der blev begået overfor folkeslag i videnskabens,
fremskridtets og antropologiens navn – og for ba-
re lidt mere end 100 år siden.

Åbningen af »Grönland Filmfest Kiel« finder sted
på fredag klokken 17 i Kiels rådhus. Bypræsiden-
ten Cathy Kietzer star for åbningen. (FlA)


