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Flensborg set med unge øjne
FLENSBORG. »Byen set med dine øjne« er overskriften på
et skriveværksted, som kulturværkstedet Kühlhaus arran-
gerer fra den 19. til den 25. oktober. Unge mellem 14 og
16 år kan deltage og bliver sendt på ture med bybusserne
rundt gennem Flensborg. Her skal de suge til sig af ind-
tryk, som de derefter nedfælder i  tekstform. Det sker i
Kühlhaus i et rammeprogram med filmaftener, musik, dis-
kussioner og sessions.

Når teksterne er færdige, er det meningen, at de skal
op at hænge i de samme bysbusruter, som de unge tog
med, da de var på research. Interesserede kan få nærmere
oplysninger på telefon 04621-298 66.

Skriveværkstedet får støtte flere steder fra, blandt an-
det fra Fonds Soziokultur, Landesvereinigung kulturelle
Kinder- und Jugendbildung og Aktiv Bus.

Målene med skriveværkstedet er blandt andet at ned-
bryde usynlige barrierer mellem Flensborgs forskellige
bydele, at give de unge muligheden for at dygtiggøre sig
skriftligt og åbne deres øjne for litteraturen. (FlA)

Nyt om renæssancemaler
SLESVIG. Gamle mestre
kan ses på en ny måde.
Den tyske renæssance-
maler Lucas Cranach den
Ældre (1472-1553) spil-
ler en stor rolle i kunst-
historien.

Kunsthistorikeren
Constanze Köster kigger
på lørdag med nye øjne
på den gamle mester,
når Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen
inviterer til en ny om-
gang »Kunstsamtale« på
Gottorp Slot. Det begyn-
der klokken 14. Møde-
stedet er billetsalget
foran slottet.           (FlA)

Matronen fra Marzahn
FLENSBORG Hvis du
troede, vi var sluppet af
med det ulidelige fruen-
timmer »Cindy fra Mar-
zahn«, så må vi skuffe
dig. Hun er på Hartz IV,
er kraftigt overvægtig,
klæder sig smagløst og
spiser alt for megen
junkfood.

I 2010 tager Cindy fra
bydelen i Østberlin på
turne, og for at det ikke
skal være løgn, så læg-
ger hun også vejen forbi
Campushalle i Flensborg
den 18. marts. Den 17.
marts indtager hun Kiel Slot. Billetsalget er begyndt på
tickethotline 0341-98 000 98 og www.mawi-concert.de.
»Ikke alle prinser kommer på en hvid hest«, er overskriften
på showet. (FlA)

Johan König på vej
FLENSBORG. Stand up-komikeren Jo-
han König kommer den 15. oktober til
Flensborg med sit ny show »Total Bock
auf Remmi Demmi«. Klokken 20 går det
løs. Der er blandt andet billetsalg på
nettet.                                           (FlA)

Koncerter i Sønderborghus
SØNDERBORG. Sønderborghus får besøg af en håndfuld
populære musiknavne i den kommende uge. På torsdag
klokken 20 giver Signe Svendsen koncert med sit band.
På fredag er Beatles-kopiorkestret Repeatles på scenen
klokken 21. Den tidligere Wolfstone-forsanger Ivan Dre-
ver optræder med sit band på lørdag klokken 20. En time
senere står den amerikanske Janis Joplin-alike, Dana
Fuchs, på scenen ved siden af.

Billetter kan købes på telefon 74 42 26 01 og www.bil-
letnet.dk (FlA)

Irsk musik i Tønder
TØNDER. Er man til traditionel irsk musik med fløjte og
harmonika, byder Hagges Musikpub i Tønder på en aften
med tre irske musikere på scenen. Pure Irish Drops giver
koncert på torsdag klokken 20. Pure Irish Drops skifter
besætning fra år til år, så alle trioens turneer  er unikke. 

Billetterne koster 95 kroner. (FlA)

Maleri af  Lucas Cranach den
Ældre.

Prinsen på den hvide hest er
endnu ikke kommet forbi øst-
berlineren Cindy.
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LandesJugendJazzOrchester består af de dygtigste unge jazzmusikere i Slesvig-Holsten. Muiskerne er specielt udvalgte, og flere af
dem venter med stor sandsynlighed en musikalsk løbebane.

Anmeldelse. LandesJugend-
JazzOrchester åbnede for et
efterår med jazz i Flensborg-
hus. Mingus’ musik fik lov til
at ånde frit.

FLENSBORG. Charles Mingus er død. Men
torsdag aften stod han lyslevende i Flens-
borghus.

LandesJugendJazzOrchester - et big-
band bestående af de dygtigste unge
jazzmusikere fra Slesvig-Holsten - søgte
tilbage til Mingus-rødderne, til den eks-
pressive og bluesmættede orkestermusik.
Løs i strukturerne, og pågående på den
friske måde.

Det burde jo passe rigtig godt til unge
musikere, der vil have blæst den ud. De
lagde da også hårdt ud med »Moanin’« -
med et samlet lydbillede, der var lige lov-
lig kraftig og nogle gange også havde lidt
for tidligere starter.

Men orkesterleder Jens Köhler fra Kiel
fik dæmpet gemytterne, jo længere kon-
certen skred frem. Med »Haitian Fight
Song« blev der åbnet for den politiske si-

de af Charles Mingus, der levede fra 1922
til 1979. Hans sociale vrede var stor, og
politisk var han stærkt engageret i den
amerikanske borgerretsbevægelse i
1960erne.

Koncerten bød på adskillige fortrinlige
soloindsatser og gennemgående en sikker
orkesterindsats. LandesJugendJazzOrche-
ster stillede op med blot fire trompetister
mod normalt fem, så de fire kom på eks-
tra arbejde, og to rytmegrupper, der
afløste hinanden på skift. 

Hele aftenens repertoire var en hyldest
til Charles Mingus - ind imellem var der
arrangementer af komponister, som Min-
gus satte sit præg på gennem sine mange
workshops, deriblandt Thad Jones med
hans »Walking About«. De unge jazzta-
lenter spillede sig ret sikkert igennem det
meste og klarede også det hurtige i en
seks fjerdedele takt som i »Better Get It
In Your Soul«.

Det blev en jazzaften med masser af
spilleglæde. Hvis man skal indfri de in-
tentioner, Mingus selv satte sig som mål,
kræver det, at en rytmegruppe og en di-
rigent, der skal være i stand til at holde
sammen på orkestret gennem de mest
stormfulde passager og samtidig slippe
tøjlerne så meget, at musikken kan ånde
frit. En kombination af autoritet og skø-
desløshed kunne man lidt selvmodsigen-
de kalde det. Det lykkedes ganske godt
for de unge.

Koncerten blev åbningen til »Jazz i
Flensborghus« i efteråret. Den 1. oktober
kommer eks-flensborgeren Martin Wind
med sin kvartet. Den 26. november giver
en af mainstreamjazzens mest populære
musikere, Scott Hamilton, koncert med
orkestret Scandinavian Five. Og den 18.
december bliver der populær swing med
trioen »Gunde on Garner«.

Jazz i Flensborghus: LandesJugendJaz-
zOrchester Schleswig-Holstein torsdag
aften. Arrangører: Sydslesvigsk For-
ening og Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Koncerter. Verein der Musik-
freunde har fine besøgstal til
koncerterne. Sidste frist for
at tegne nyt abonnement er
den 2. oktober.

FLENSBORG. Verein der Musikfreunde
Flensburg går ind i sin sæson nummer 45
med medvind. Sidste år var tre ud af for-
eningens fire mesterkoncerter udsolgt -
og den til den fjerde blev der solgt 95
procent af billetterne.

Foreningens formand, Brita Schmitz-
Hübsch, ser det blot som en bekræftelse
på, at foreningens program er det rigtige.

- Det er en fantastisk statistik. 340 tid-
ligere abonnenter har allerede forlænget
deres abonnement på nuværende tids-
punkt, og vi sælger kun returbilletter til
abort-koncerterne tre uger før, koncer-
terne finder sted, fortæller Brita
Schmitz-Hübsch.

Sidste chance for at tegne abonnement

er den 2. oktober. Koncerterne finder sted
i Flensborg Teater på søndage klokken
11.15. 

Sæsonen begynder den 8. november
med Fauré Quartett, der spiller værker af
Mendelssohn Bartholdy og Brahms. Med-
virkende er blandt andre Vladimir Men-
delssohn , der langt ude er i familie med

komponisten. Den 24. januar 2010 kom-
mer den unge franske styrekarakterer
quattro Elben, der tidligere har begejstret
Flensborg-publikummet. I 2004 vandt
kvartetten førstepræmien i ARDs musik-
konkurrence. Den tredje mesterkoncert
markerer åbningen af Flensburger Bach-
Tage. Den finder sted den 7. marts 2010
og byder i den særlige anledning også på
musik af Johann Sebastian Bach, deri-
blandt mesterens Italienske Koncert. Jan
Vogler spiller bratsch, og Martin Stadt-
feld sidder ved klaveret.

Sæsonen byder også på et par koncer-
ter med unge solister, »Podium junger
Solisten«. Den første fandt allerede sted
den 11. september. Den anden bliver med
Andreas Kißling (fløjte) og Andreas He-
ring (klaver) på Altes Gymnasium den 9.
februar 2010.

Endelig arrangerer Verein der Musikfre-
unde to operature til Hamborg i novem-
ber og maj næste år.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Musikvenner klar med abo-program

Pianisten Martin Stadtfeld åbner Flens-
burger Bach-Tage 2010.
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