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Unge talenter spiller
SLESVIG. Et udvalg af de unge talentfulde musikere, der
vandt priser ved dette års Jugend Musiziert i Slesvig-Hol-
sten, optræder torsdag den 18. april ved en koncert på
amtsgården (Kreishaus) i Slesvig. Jugend Musiziert er en
musikkonkurrence for unge musikelever. Alle de medvir-
kende ved koncerten i Slesvig har kvalificeret sig til for-
bundsfinalen i Nürnberg senere på foråret.
Musikskolen i Slesvig-Flensborg Amt stiller med Bene-

dict Lange på trompet, pianisterne Maria Christiansen og
Johan Lauritz von Forstner, Julius Henrik von Forstner på
bratsch og Hannah Kristin Lüth, der medvirker i kategori-
en popsang.
På programmet er værker af blandt andre von Präto-

rius, von Weber og Saint-Saëns. Koncerten byder på mu-
sik i kategorierne guitarensemble, trompet, popsang, kon-
trabas og bratsch.
Der er gratis adgang. Koncerten begynder klokken 19.

(FlA)

Sigøjnerjazz i Slesvig
SLESVIG. Martin Weiss spiller si-
gøjnerjazz i stil med Django Re-
inhardt. Netop Django Rein-
hardt vil man også kunne høre
flere numre af, når Martin
Weiss lørdag den 27. april giver
koncert i Café Stampfmühle i
Slesvig. Han optræder sammen
med trioen JazzRomances, der
består af de lokale jazzmusikere Niels Unbehagen på pia-
no, Dieter Gützkow på bas og Peter Baumann på trom-
mer. Billetter koster 15 euro og kan købes ved indgangen
fra klokken 19. (FlA)

Tegninger i Egernførde
EGERNFØRDE. Museum Eckernförde viser fra den 28. april
til den 9. juni en udstilling med tegninger og skitser af
Arthur Götting (1899-1975). Der er fernisering den
28. april klokken 11.30. (FlA)

Hvis du er født den 15. april... 
SLESVIG. Børneudstillingen »4
wie Wir« havde et års fødsels-
dag den 15. april. Det fejres på
søndag på Volkskunde Museum
i Slesvig med en lille uges for-
sinkelse. Alle børn, der er født
den 15. april, kan komme gratis
ind på udstillingen. De skal blot
melde sig på forhånd på telefon
04621-96 760 og medbringe
identifikation.
Udstillingen tegner et portræt af fire børnegeneratio-

ner: Hvordan levede børn for 90, 50 og 30 år siden sam-
menlignet med børn i dag? Fødselsdagsfesten er delt i to.
Første del finder sted fra klokken 11 til 13, anden del fra
klokken 15 til 17. (FlA)

Kløften-program er på plads 
HADERSLEV. Musikprogrammet
er på plads til Kløften Festival i
Haderslev den 27. til 29. juni. De
nyeste navne er Sanne Salo-
monsen, Fallulah, Dana Fuchs,
Djämes Braun, Niklas samt Keld
Heick & The BeatOphonics. på
kloften.dk kan man se, hvilke
bands og solister, der optræder
hvornår. Der er under 1000 bil-
letter tilbage til festivalen på
Billetten.dk. Erik Kock og Ronald Kim Schmøde regner
med, det kun er et spørgsmål om tid, før den sidste billet
bliver solgt.  Kløften Festivalen er klar med nye applika-
tioner til iPhone og  Android version. (FlA)

Hofmusik på Gottorp
SLESVIG. Koncertrækken Gottorfer Hofmusik finder i år
sted for anden gang. Fra den 26. april til den 1. maj er
der primært orgelkoncerter på programmet i slotskapel-
let, og det bliver under ledelse af professor Manfred Cor-
des fra musikkonservatoriet i Bremen.
Manfred Cordes’ speciale er netop musik udgået fra

Gottorp-hoffet i det 17. århundrede. Han stiller med En-
semble Weser-Renaissance, og i år er der fokus på kom-
ponisten Johann Philipp Förtsch, der fra 1680 til 1689 var
kapelmester under hertug Christian Albrecht.  Förtsch var
operasanger, librettist og komponist ved operaen i Ham-
borg, hvor han blev støttet økonomisk af Gottorp-hertu-
gen. (FlA)

Nutidens børn på ud-
stillingen i Slesvig.
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Anmeldelse. De be-
stemmer ikke længe-
re i soveværelset,
men må pænt trække
et nummer. Rød-
strømpernes sølle
ofre udleverer sig selv
i »Land unter - Män-
ner ohne Frau«.

SLESVIG. Øllet hedder »Jeder«.
Ingen skjulte reklamer her.
Selv om farven og ordspillet
på ølkassen ikke lader nogen
tysker og/eller ølkender i tvivl.
Der knappes snesevis af øl

op i beverdingen, hvor seks
mænd skyller sorgerne over
bord.
I forrige weekend havde

Landestheater premiere på en
forestilling med lutter kvinder
på scenen. I denne weekend
var det så et stykke kun med
mænd, der første gang blev
vist på Rendsborg Teater lør-
dag aften og igen i Slesvighus
søndag aften: »Land unter -
Männer ohne Frau« er titlen
på det musikalske kammerspil
med seks mænd på brædder-
ne.
Det er et stykke om mænds

længsler, om mænds trang til
at stå til søs og om mænds
ensomhed.

Skyller sorger over bord
Flere af mandetyperne er en-
ten impotente eller kastreret
af kvindefrigørelsen: Nogle
pjok, der skyller selvmedliden-
heden ned med øl - eller nog-
le typer, der bare giver kvin-
derne fingeren. Det hele bin-
des sammen af sømandssange
og tysk slagerpop som »Schön
ist die Liebe im Hafen«, »See-
mann zu sein, das ist mein
Los« eller »Du brauchst doch
immer wieder einen Freund«.
Og den ven, som de seks

mænd søger trøst og styrke
hos, er glasset med øl - og af
og til også snaps. Felix Ströbl
står i baren. Nicolas Menze
spiller Tommy, der er ufrivillig
ungkarl: »Jeg er bange for da-
mer, og så begynder jeg at
drikke, og når jeg har drukket,
bliver de bange for mig«.
René Rollin er Dieter, der

bliver forladt af sin kone. Ste-
fan Hufschmidt er Kalle, der
vel bare er lidt desillusioneret.
Tobias Bode den høje Manni
med solbrillerne - en spøjs

karl, der ikke rigtig har fundet
stilen. Og Jürgen Böhm har
fået tildelt figuren Erwin, og-
så en lidt bedaget herre, der
ikke kan slippe minderne og
drømme om havet.

Tyk hørm
De har ét problem til fælles:
Kvinder. En vil ikke vide af
dem, en anden drømmer for-
gæves drømme om dem. Og
så fyger vittighederne hen
over scenen, så mandehørmen
bliver tykkere og tykkere. Men
dog aldrig så tyk, at forestil-
lingen ikke er underholdende.
For det er den.
Foran en kulisse med havn,

sydhavsø og smukke damer er
det ligestillingskampens tabe-
re, der taler. Førhen bestemte
de i soveværelset. Nu har de
værsgo at trække et nummer.
Der danses og skåles, og 45

minutter inde i forestillinger
begynder den første drikke-
bror at falde i søvn. Det er
morsomt, og det bliver aldrig
for meget. Mændene udstiller
sig selv, og man bliver helt
taknemmelig for, at ingen
kvinde har forvildet sig ind i
deres selskab. Lad dem bare
passe sig selv og slikke deres
sår.
Det er alt sammen meget

underholdende, flot spillet og

o.k. sunget. Men også så let,
at det umuligt kan svinge sig
helt op i toppen af karakter-
skalaen.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Land unter
- Männer ohne Frau. Vises
på teatrene i Rendsborg og
Flensborg samt i Slesvighus.
Instruktion: Peter Grise-
bach. Musikalsk ledsagelse:
Dietrich Bartsch.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Musikalsk mandehørm

AABENRAA. Samspillet mel-
lem Sønderjylland Symfonior-
kester og Slesvig-Holstens
Symfoniorkester blev ramt af
et maveonde.
En af orkestrets basspillere

fik et ildebefindende i Alsion i
Sønderborg og måtte bæres
fra scenen, oplyser dr.dk/syd.
Det viste sig, at han havde

fået en kraftig madforgift-
ning, formodentlig på grund
af nogle frosne hindbær, han
havde spist tidligere på dagen.
Musikeren blev tilset af am-

bulancefolk på stedet og
grundigt undersøgt. Den på-
gældende musiker har siden
bekræftet, at han har det
godt.
- Vi vil gerne på orkestrets

vegne takke lægerne fra pub-
likum for deres assistance, og
vi vil ligeledes rette en tak til
hele publikum for stor forstå-
else for en svær situation,
skriver kommunikationschef
Dorthea Dittmer fra symfo-
niorkestret i en pressemedde-
lelse. (FlA)

Musiker fik 
ondt i maven

Over for kvinder er de sikkert nogle pjok. Men når de skal bekræfte hinanden, får den ikke for lidt.
Fra højre er det René Rollin, Felix Ströbel, Stefan Hufschmidt, Tobias Bode og Nicolas Menze. 
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TETENBØL. Købmandsmuseet i
Haus Peters i Tetenbøl har
gennemgået en større forny-
else, efter at den ny forret-
ningsfører Katrin Schäfer til-
trådte ved årsskiftet. Den
gamle købmandsforretning på
Ejdersted tilbyder blandt an-
det kaffe fra et privat kafferi-
steri i Hamborg, økologiske

urter, olier, eddike-blandinger
og te.
Haus Peters viser for tiden

en kunstudstilling med natu-
ralistiske malerier af Ulf Pe-
termann. Når der den 12. maj
er international museumsdag,
vil Ulf Petermann være til ste-
de på museet og fortælle om
sine værker. (FlA)

Fornyelse
i Tetenbøl

Museet Haus
Peters i Tetenbøl

på Ejdersted.
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