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Melodi Grand Prix.
Efter Brødrene 
Olsens triumf i
Stockholm har det
europæiske Melodi
Grand Prix stået i
skuffelsernes tegn
for de danske 
deltagere.

ISTANBUL Danmarks
Tomas Thordarson og
»Shame on You« skulle
være blandt de 10 bedste,
men måtte nøjes med 13.
pladsen i semifinalen i
Istanbul

Den europæiske Melodi
Grand Prix finale i morgen
i Istanbul finder sted uden
danske toner. Tomas Thor-
darsons vindersang fra det
danske Grand Prix, »Sig
det’ løgn« var blevet til
»Shame on You« i onsda-
gens semifinale i den tyr-
kiske storby, men det rakte
ikke til en plads blandt de
ti bedste, som kvalificerede
sig til finalen. Da stem-
merne i telefonafstemnin-
gen blandt de europæiske
seere blev optalt, måtte
Danmark tage til takke
med 13. pladsen blandt de
22 lande.

Efter Brødrene Olsens
triumf i Stockholm har det
europæiske Melodi Grand
Prix stået i skuffelsernes
tegn for de danske deltage-
re.

Forrige år i Estland blev
Malene Mortensen således
sidst, og det sendte Dan-
mark helt ud i kulden i
2003. På grund af de man-
ge nye lande, som gerne vil
være med i den traditions-
rige begivenhed, er Grand
Prix’et blevet udvidet, så
det i år for første gang om-
fattede en semifinale.

Følgende lande kvalifi-
cerede sig til finalen: Ser-
bien-Montenegro, Malta,
Holland, Albanien, Ukrai-
ne, Kroatien, Bosnien-Her-
cegovina, Makedonien,
Grækenland og Cypern.

I forvejen havde Østrig,
Belgien, Island, Irland,
Norge, Polen, Rumænien,
Rusland, Tyrkiet og Sveri-
ge kvalificeret sig fra sid-
ste års Grand Prix. Og alle
disse lande får i finalen
selskab og konkurrence af
England, Tyskland, Frank-
rig og Spanien, der som de
store nationer i det euro-
pæiske tv-samarbejde er
sikret direkte adgang. 

/ritzau/

Danmark
ikke med
i finalen

Beatles-film 
fra 1964
BYDELSTORP. »Kunst in
der Carlshütte« viser i af-
ten klokken 19 filmen »A
Hard Day’s Night« i ACOs
vognremise i Büdelstorp.
Den amerikanske instruk-
tør lavede Beatles-por-
trættet allerede i 1964 og
kom til at sætte en stan-
dard for musikvideoer
menge år frem.

Der opkræves fem euro i
entre for voksne og 3,50
for unge. Filmen vises i an-
ledning af udstillingen
»The Many Faces of John
Lennon«. Sidste chance for
at se udstillingen er på
søndag. (FlA)

Til venstre: Erich
Heckel: »Strand
bei Ebbe«, 1961.

Til højre: Ekke-
hard Thieme:

»Auf Liege-
möbeln«, 1973.

Udstilling. Kunstverein
Flensburg fejrer 75 års ju-
bilæum ved at vise nogle
af foreningens 750 kunst-
værker på Museumsberg.

FLENSBORG. Den næststørste
kunstforening i Slesvig-Holsten
fylder 75 år. I 1929 fik direktøren
for Flensborg Museum, Fritz Fugl-
sang, blæst liv i en kunstforening i
Flensborg, og den kan nu fejre ju-
bilæum med 750 medlemmer, lige
så mange kunstværker i sin sam-
ling og et udvalg af de mange
kunstskatte på en jubilæumsud-
stilling på Museumsberg.

På væggene i Museumsbergs an-
neks, Hans-Christiansen-Haus,
kan blandt andet ses værker af
fremtrædende repræsentanter for
den tyske ekspressionisme, blandt
andre Emil Nolde og Erich Heckel,
udkast til jugendplakater og post-
kort af flensborgeren Hans Chri-
stiansen, der har lagt navn til
selvsamme bygning, moderne
kunst af navne som Otto Beck-
mann og Nikolaus Störtenbecker
og en serie af vel nok en af Flens-
borgs største kunstnere gennem ti-
derne, Ekkehard Thieme, der døde
i 1999.

Foreningens aktiviteter
Kunstverein Flensburg har som
formål at vise kunst af flens-
borgske og slesvig-holstenske kva-
litetskunstnere samt værker af
fremtrædende tyske og skandina-
viske kunstnere. Når der er penge
i kassen, købes der kunst. Fore-
ningen arrangerer et par udstillin-
ger om året i Museumsbergs ud-
stillingslokaler og tilbyder desu-
den medlemmerne rundvisninger
og kunstforedrag.

Museumsbergs direktør er til en-
hver tid forretningsfører for fore-
ningen, da foreningens og museets
aktiviteter på mange fronter er de
samme. Kunstforeningen har i
mange år været aktiv for at få ud-
videt Museumsberg med indret-
ningen af nye gallerilokaler, et mål
der blev opnået med indvielsen af
Hans-Christiansen-haus i 1997.

Første specialværk
Samtidig med jubilæumsudstillin-
gen tilbyder kunstforeningen sine
medlemmer to nye grafiske vær-
ker af Otto Beckmann fra Gar-
ding, »Boote« og »Felder mit
Brücken«, til en pris a 85 euro per
styk og 150 euro for begge.

Det er første gang, kunstforenin-
gen tilbyder et særligt kunstværk
til sine medlemmer bestilt af fore-
ningen selv.

Som et lille kuriosum på udstil-
lingen vises Lorens Frøhlichs lito-
grafi »Dannevirke«, der få år efter
Treårskrigen blev erhvervet af den
dansksindede kunstforening i
Flensborg. På dette tidspunkt blev
den tyske slesvig-holstenske
kunstforening forbudt. Den første
kunstforening i Slesvig-Holsten

blev oprettet i Kiel, og den er i dag
delstatens største.

Udstillingen åbnes officielt på
søndag klokken 11.30 af forman-
den for Kunstverein Flensburg og
museumsdirektør Ulrich Schulte-
Wülwer.

Kunstverein Flensburg viser ud-
valg fra egen samling i anled-
ning af 75-års jubilæet. Udstil-
lingen kan ses på Museumsberg
i Flensborg fra den 16. maj til
den 25. juli.

Hans Chr. Davidsen

Stor samling til skue

Rolf Gerhards »Alter Freidhof« fra 1993, olie på lærred. Kunstneren boede tidligere i Flensborg, men er nu
flyttet til Rhinlandet.

Et af Emil Noldes første værker: Hans postkort fra de 
schweiziske alper, som han tjente sine første rigtige penge
på.

Kurt Sonder-
borg: Uden titel,

1990, olie på
lærred.


