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Gospel i Mørvig
FLENSBORG. Den evangelsk-
lutherske menighed i Mørvig
indbyder på onsdag til en gospel-
koncert i Christuskriche. Step-
han Krueger leder koret Sound
of Gospel, der stiller med et pro-
gram under temaet »Oh Happy
Day«. Koret synger både kendte
og ukendte gospels. Koncerten
begynder klokken 20. (FlA)

Koncert i Carlshütte
BYDELSTORP. »Kunst in der
Carlshütte« har en kombineret
violin- og guitarkoncert på pro-
grammet i forbindelse med den
store skulpturudstilling »Nord
Art 2002«. På fredag klokken 20
spiller Albert Aigner, Dieter
Kreidler og Maria Egelhof i den
gamle ACO-remise på Vorwerks-
allee.

På søndag klokken 16 arrange-
res et foredrag om de koncerter,
der afholdes i Rendsborg under
Slesvig-Holsten Musik Festivals
paraply.
Frem til den 15. september viser
80 kunstnere over 200 skulpturer
i og omkring det gamle jern-
støberi Carlshütte. Åbningsti-
derne er klokken 15-19 fra ons-
dag til søndag. (FlA)

Tryk i Rendsborg
RENDSBORG. Bogtrykkeren
Marquad Gude (1635-89) æres
med en udstilling i sin fødeby
Rendsborg. 

Kulturfonden i Rendsborg-
Egernførde Amt åbner den 4. juli
en udstilling med et udvalg af de
mere end 1000 bind, Marquard
Gude nåede at trykke i sit liv.
Deriblandt også det sensationelle
fund fra Gutenberg-biblen.

Marquad Gude blev uddannet
hos førende bogtrykkere i Jena,
Frankfurt an der Oder og Ham-
borg. Han arbejdede senere i
Slesvig, Münster og Glückstadt,
hvor han døde.

Udstillingen kan ses til og med
den 18. august. (FlA)

Ekstra koncert
HUSUM. Den franske pianist Je-
an Dubé (født 1981) giver den 16.
august en sær-koncert på Husum
Slot. Koncerten er en del af seri-
en »Raritäten der Klaviermusik«,
men arrangøren, kulturfonden i
Nordfrislands Amt, nåede ikke at
få koncerten med i det trykte
program.

Jean Dubé spiller musik af
blandt andre Carl Nielsen, Ed-
vard Grieg og Franz Liszt.

Koncerten begynder klokken
16. Billetter kan købes i forsalg
hos Buchhandlung Delff,
Krämerstraße 8, Husum. (FlA) 

Rohling Schdons
HUSBY. Otte Flensborg-musike-
re udgør bandet Rohling
Schdons. De har to ting tilfælles:
De er ikke-rygere og Rolling Sto-
nes-fans. Derfor vil en stor del af
det program, de disker op med i
Plunschli i Husbyris den 29. juni
også komme til at bestå af gamle
Rolling Stones-numre.

Koncerten begynder klokken
22. Dørene åbnes en time før.
Partybandet Wonderfool varmer
op. (FlA)

Rettelse
FLENSBORG Avis viderebragte
i fredagsavisen en forkert oplys-
ning fra Harrisleer Ballet- und
Jazztanzschule. Det fremgik af
en foromtale, at Sunniva Ro-
pönus er elev på Cornelius Han-
sen-Skolen i Flensborg. Det er
ikke korrekt. Sunniva Ropönus
er elev på Gustav Johannnsen-
Skolen. Vi beklager fejlen. (FlA)

Marie Frank er ligesom meget andet i musikbranchen et produkt. Men hun er i modsætning til så mange andre et produkt af sig selv. Den år-
husianske sangerinde var i weekenden et af navnene på Kløften Festival i Haderslev. (Nordfoto)

Når det bare er
baggrundsmusik
Anmeldelse. Rocken er
klemt i Danmark. På
længere sigt også festival-
kulturen. Flere og flere
blandt publikum er lige-
glade med musikken, når
der er festival. Om det 
er i Haderslev eller 
Roskilde.

HADERSLEV. 1000 sambadans-
ere fra lokale skoler og børneha-
ver åbnede Kløften Festival -
Sønderjyllands største, både
hvad musikken og antallet af
gæster angår.

Og efter fyrig samba blev der
på festivalpladsen i Haderslev
serveret forret, store hovedretter
og lidt desert til kollektiv velbe-
hag.

Nikolaj Steen åbnede fredagen
blidt på den lille Bakkescene
med det letfængende og iørefal-

dende rock. Senere samme sted
sang århusianeren Marie Frank
om kærlighed, karriere og kvin-
delighed - med feminint ynde.

Det kan ikke siges om Johnny
Madsen, der forleden præsterede
at smadre en rude i sit drivhus
for åben tv-skærm. Det skete, da
han skulle demonstrere sin bold-
teknik - der altså ikke slog til.

Det er heller ikke på teknik-
ken, men mere sjælen, han træk-
ker stikket hjem på en festival-
scene. Runrig og Gnags var to
sikre navne fredag aften. Runrig
skylder dog snart publikum at
vise, at det faktisk kun får en flig
af alt det, det skotske folk-
rockband kan.

Tomt foran Manfred Man
Lørdag var hovednavnene Hotel
Hunger, Saybia, Manfred Man og
TV 2.

- Hvem er den mand, ville en
festivalgæst vide, da han pegede
på Manfred. Det unge publikum
ville ikke have historietime, og

der blev rigeligt af plads foran
den store scene. Egentlig ikke
noget godt tegn, når der ikke bli-
ver puffet til én, og man kan ba-
lancere med en øl uden proble-
mer.

Stop piratkopiering
Saybias forsanger, Søren Huus,
bad endnu en gang indtrængen-
de om hjælp, da han havde ordet
(mellem det flot serverede mate-
riale):

- Piratkopiering er noget 
fucking bullshit, råbte han ud i
Kløften.

Rockbranchen er hårdt klemt i
Danmark. På længere sigt måske
også festivalkulturen. For lige
meget om man besøger Kløften
eller Roskilde, står det klart, at
flere og flere blandt publikum er
ligeglade med musikken.

Den har simpelthen ikke den
samme effekt på tilhørerne som
tidligere. Mange er ikke til kon-
cert, men blot ude på at få en
kæp i øret eller snakke med ven-

nerne. Fra scenen kommer så en
baggrundsmusik, der kører som
Danmarks Radios P3.

Fjernsyn eller festival
Vi får så meget musik, at selv
store navne ikke kan overraske
provinsen længere. Blandt mas-
ser af andre tilbud inden for un-
derholdning er musik ikke mere
noget særligt. Der er ikke den
store forskel på fjernsyn eller
festival.

Måske er det ikke noget pro-
blem for provinsfestivaler, der vil
kunne leve videre som en slags
udvidede byfester. Men den kan
blive en alvorlig sag for musiker-
ne, når de ligefrem skal til at
råbe publikum op.

Hvis man er i tvivl om det, kan
det anbefales at læse forfatteren
og musikeren Henrik Marstals ny
bog »Alt hvad musikken kan«.

Hans Chr. Davidsen

Peter A.G. og Gnags er fra dengang brysterne var ba-
re, håret langt og piben stoppet med fjollertobak. Nu
er de oppe mod en helt andet generation. (Nordfoto)

Forleden knuste Johnny Madsen (til venstre) sin drivhusrude med en
tåhyler. I weekenden stod han atter på scenen i Haderslev. (Nordfoto)


