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Sønderjysk kvindekunst
SKÆRBÆK Museum viser frem til den 20. oktober
en udstilling med malerier af tre sønderjyske kvin-
delige kunstnere. De tre er Gretha Larsen fra Tøn-
der, Margrethe Nielsen fra Rømø og Tove Sonnich-
sen fra Rejsby. Museet er åbent alle hverdage klok-
ken 10-17 og klokken 14-17 i weekenden 5.-6. okto-
ber. (FlA)

Hardcore i Volksbad
FLENSBORG. Der er hardcore-punk fra USA, når
kulturhuset Volksbad på Skibbroen på onsdag
præsenterer bandet Milemarker. Opvarmningsband
er American Tourists fra Neumünster. Koncerten
klokken 21. (FlA)

Dansk-tysk koncerttilbud
LØGUMKLOSTER. Tre musikere fra Tyskland op-
træder den 6. oktober klokken 19.30 i Løgumkloster
Kirke med egne og andres kompositioner i en kon-
cert med et meditativt islæt. De tre musikere Tho-
mas Klemm (saxofon og fløjte); Wolfgang Schmiedt
(guitar) og Karl Schwarnweber (orgel) kommer fra
Østtyskland og er ledende inden for kirkemusik,
jazz og filmmusik.

Arrangørerne for koncerten er Det dansk-tyske
Selskab af Musikvenner, der består af danske og
tyske musikforeninger i grænselandet.

Billetterne koster 90 kroner, 75 kroner for med-
lemmer og 45 kroner for skoleelever og studerende
og kan fås ved indgangen til koncerten. 

Koncerten gentages den 7. oktober klokken 19.30 i
Helligåndskirken i Flensborg. (FlA)

Foredrag om Georg Forster
FLENSBORG. Georg Forster (1754-94) var opda-
gelsesrejsende og en af de første tyske demokrater.
Tirsdag den 8. oktober arrangerer Theodor Fonta-
ne-selskabet i Sydslesvig et foredrag om Georg For-
sters andel i den tyske oplysningstid. Michael Ewert
fra München fortæller i boghandelen Rüffer på Hol-
men i Flensborg fra klokken 19.30. (FlA)

Juleroman fra Langenæs
SØNDERLØGUM. For-
fatteren Kari Köster-
Lösche (billedet) fra
Sønderløgum har netop
udsendt en ny bog på
forlaget Aufbau i Berlin.

»Stille Nacht, eisige
Nacht. Als Nis Puk das
Weihnachtsfest rettete«
er titlen på hendes jule-
eventyr, der foregår på
halligen Langenæs. Bo-
gen er på 122 sider og
koster ti euro.           (FlA)

Gæst hos Thomanerchor
KIEL. Landesjugendchor i Slesvig-Holsten har fået
en ærefuld opgave. Koret skal under ledelse af pro-
fessor Matthias Janz fra Flensborg optræde med det
berømte Thomanerchor fra Leipzig ved to koncerter
i Thomaskirche i Leipzig den 11. og 12. oktober.
Som opvarmning præsenterer Landesjugendchor
værker af blandt andre Kuhnau, Hiller og Schicht
ved en koncert i St. Jakobi-Ost i Kiel. Det sker søn-
dag den 6. oktober klokken 17. Billetprisen er otte
euro. (FlA)

The Dubliners til Flensborg
FLENSBORG. The Dubliners fejrer i år 40 års jubi-
læum med en stor koncertrække, hvor Ronnie Drew
og Jim McCann medvirker som gæster. De to er tid-
ligere medlemmer af The Dubliners. Fredag den 29.
november giver irerne en koncert i Det tyske Hus i
Flensborg. Billetter kan købes i forsalg hos Reise-
büro Nielsen i Flensborg, boghandelen Delff i
Husum, Raavs tobakhandel i Kappel og boghande-
len Liesegang i Slesvig. (FlA)

Noveller i nyt oplag
HUSUM. Verlagsgruppe Husum har udsendt Elfrie-
de Rotermunds hallig-noveller »Einsame Ufer« i et
nyt oplag. Elfriede Rotermund (1884-1966) var i
mere end 16 år præstekone på Hallig Øland, hvor
hun skrev hovedparten af sine noveller. Universi-
tetslektor Arno Bammé fra Østrig udsendte i foråret
novellerne i en ny samling efter at have opsporet
originalmanuskripterne på Dansk Centralbibliotek
i Flensborg.

Bogen koster 12.95 euro og indeholder 160 sider.
(FlA)

KULTUR

Lydhørhed i luften
FLENSBORG. Hvem er
Søren Kristiansen?

Ikke en mand, der nor-
malt træder i forgrunden.
Sagt på musiksprog, så har
manden fra Ærøskøbing
som regel altid spillet an-
denviolin - selv om han er
pianist. Og en ganske frem-
ragende af slagsen.

Torsdag aften åbnede
han jazzsæsonen i Flens-
borghus med inspiration
fra de store klavertrioer.
Der blev lånt i banken. Os-
car Peterson, Bill Evans og
Keith Jarrett lagde materi-
ale til, men jeg skal love
for, at lånet gav afkast.
Søren Kristiansen foldede
sig smukt ud i et mainstre-
am-repertoire, der gav ham
chancen for at vise, hvem
han er: En meget personlig
pianist, der med tromme-
slageren Mikkel Find og
bassisten Thomas Ovesen
udnyttede trioformens ud-
tryksmuligheder maksi-
malt.

Melodier, der gennem år-
tier har vist sig yderst vel-
egnede som udgangspunkt
for improvisation, blev ser-
veret i interessante og me-
get overraskende arrange-
menter. Og Kristiansen
gjorde publikum den tjene-
ste ofte først at afsløre
standarderne, efter at trio-
en havde blandet dem med
hans musikalske opfattel-
se. Han ser måske meget
ærbødig ud, Søren Kris-
tiansen, men han er det
heldigvis ikke ved tangen-
terne.

- Det var, hvad der blev
tilbage af Gershwin, kon-
staterede han tørt efter at
have plukket og vredet en
Gershwin-sag fra operaen
Porgy and Bess.

En lang rejse
Der var dog lydhørhed i
luften ude i den fyldte sal.
Ella Fitzgeralds og Billie
Holidays velkendte be-
handling af balladen »More
Than You Know« trak trio-
en med ud med en lang rej-

se med flotte rytmiske vari-
ationer. Og »Do You Know
What It Means To Miss
New Orleans« fik en orien-
talsk indgang, der igen fik
os til at miste orienteringen
lidt. Det gjorde de garante-
ret med vilje, de tre lømler. 

Kristiansens pladesel-
skab, Stunt Records, skri-
ver i reklamen til trioens
eneste cd »Very Early... 
Very Late«, at musikken
»swinger som bare satan«.
Det er stærke ord om mu-

sik, der stille sneg sig til at
være noget stort. Men trio-
ens udgave af Oscar Peter-
sons »Cake Walk«, den
svingede nu som bare...

Koncert med Søren
Kristiansen Trio i Flens-
borghus, torsdag aften.
Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

En pianist i sin egen
verden, som publi-

kum blev suget med
ind i. Søren Kristi-
ansen i et stille øje-
blik i Flensborghus.

(Fotos: Karsten
Sörensen)

Anmeldelse. Søren
Kristiansen Trio
åbnede en ny 
jazzrække i Flens-
borghus. Alle trio-
formens muligheder
blev udnyttet med et
smukt mainstream-
repertoire.

Der viskes på trommerne. Mikkel Find lægger rytmen.


