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NIBØL. Richard-Haizmann-Museum åbner den 18. marts
en ny udstilling med konkret kunst af Regine Bonke fra
Ratzeburg. 
Konkret kunst giver sig udtryk i en konstruktiv formop-

bygning af linjer og farver uden naturinspirerede elemen-
ter eller andre abstraherende impulser fra den ydre virke-
lighed. Den hviler helt i sig selv, er forbundet med en selv-
stændig æstetik og må skelnes fra abstrakt kunst, der ikke
udelukker brugen af organiske naturformer, og konstruk-
tivisme, der ofte er forbundet med en social formålsbe-
stemmelse og gerne etablerer en dialog med et omgivende
bygningsmiljø.
Regine Bonke viser objekter i papir. Hun er medlem af

Billedkunstnernes Forbund i Slesvig-Holsten.
Udstillingen varer til den 1. maj. (FlA)

Musikalsk gudstjeneste
FLENSBORG. Christuskirche i Mørvig er på søndag klokken
ti rammen om en musikalsk gudstjeneste med Posaunen-
chor Mürwik.
Under ledelse af Werner Stümke spiller orkestret koraler

fra Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion. Klokken
11.45 er der en orgelmatiné med Stephan Krueger, der på
Mühleisen-orglet spiller polske værker fra Danzig- og Lu-
blin-tabulaturerne. Det drejer sig blandt andet om om
kompositioner af Adam Hlawiczka og Felix Nowowiejski.
Tabulatur er en betegnelse for et nodeskrift til tastein-

strumenter, der består af rytmetegn, tal og bogstaver.
(FlA)

Lieder-kabaret i Flensborg 
FLENSBORG. Duoen Simon & Jan giver den 17. marts en
koncert i værtshuset Hummel’s Eck i Waitzstraße i Flens-
borg. På programmet er en lieder-kabaret, og Philipp Kas-
burg er med som support. Musikken begynder klokken 21.

(FlA)

Flensborg-billeder på rådhus
FLENSBORG. To Flensborg-kunstnere udstiller fra den 16.
marts til den 7. april deres værker i borgersalen på Flens-
borg Rådhus. Ute Meyer viser farvemættede oliebilleder i
store formater med forskellige stemninger fra haver i
Flensborg. Dietmar Schwenck viser motiver fra Flensborgs
gader, pladser og bygninger - motiver, der er opstået i en
periode på 14 år. Man kan se mere på farblandschaften.de

(FlA)

Frokostjazz i Tønder
TØNDER. På lørdag klokken 12 byder Hagge’s Musik Pub i
Tønder på frokostjazz med New Orleans Jazzband. New
Orleans Revival Jazz spiller klassikere fra New Orleans-
jazzen. Prisen er 150 kroner inklusiv en koncertplatte.

(FlA)

Amerikansk blues i Tønder
TØNDER. Den amerikanske roots- og rockmusiker Guy For-
syth giver på torsdag klokken 20 koncert i Hagge’s Musik
Pub i Tønder.
Musikken er bluesbaseret americana, og den præsente-

res i følgeskab med Will Landin på bas og tuba og Rob
Hopper på trommer. Musikerne optrådte med succes på
Tønder Festival i 2008. Billetprisen er 150 kroner.

(FlA)

Operatur til Hamborg
EGERNFØRDE Kommune tilbyder den 8. juni en operatur
til Hamborg, hvor Hans Pfitzners opera »Palestrine« spilles.
Turen koster 75 euro og inkluderer transport, billet samt
adgang til en introduktionsaften den 6. juni.
Introduktionsaftenen finder sted i Egernførde Rådhus.

Tilmelding kan ske på telefon 04351-710170. (FlA)

Konkret kunst i Nibøl

Simon und Jan kommer fra Oldenburg i Niedersachsen og
optræder primært på tyske klejnkunstscener.

Anmeldelse. Jette
Torp kan ikke blot
synge - hun er også
en fremragende ka-
rakterskuespiller.
»End Of The Rain-
bow« er hendes flotte
scenedebut.

FLENSBORG. Historien er der
ikke så meget nyt i. En berømt
kunstner kan det hele på sce-
nen, men har svært ved det
rigtige liv, der garneres med
sprut og piller og dårligdom.
Hvad er det, vi skal med den
slags historier? Blive klogere?
Hvis ja - så er det lykkedes
dårligt. Aldrig har vor fokus
på eneren, på idolet på de
store og særligt begavede
kunstnere været større. Måske
derfor er der behov for hi-
storierne, men så skal man i
dramatikken også gå i kødet
på symptomerne og ikke blot
skildre skæbnerne.
Underholdes med den ibo-

ende konflikt, der ligger i hele
stoffet? Michael Jackson,
Edith Piaf, Marilyn Monroe,
Heath Ledger, Dirch Passer...
Listen er lang, og der vil kom-
me flere til.
Landsteatret var mandag

aften i Flensborg med den
tragiske historie om den be-
rømte filmstjerne og sanger-
inde Judy Garland, der fra
barnsben opdrages til at vie
hele sit liv til showbusiness,
men som aldrig selv fandt ste-
det, hvor regnbuen ender. Det
dramatiske grundstof, manu-
skriptet, bag »End Of The
Rainbow« er så tyndt, som
musical-stof nu for det meste
er. Skuespillet er solidt og
vedkommende. Og sangen er
fremragende.

Stærk udstråling
Jette Torp har i »End Of The
Rainbow« sin debut som tea-
terskuespiller, og sikken en
debut. Hun gør det lige så
godt som flere af Danmarks
garvede teaterdamer. Jette
Torp har en fantastisk energi
og en stærk udstråling på sce-
nen - omend hun nogle gange
i især første akt godt kunne
lade pauserne og stilheden ta-

le lidt mere. Men omvendt:
Judy Garland var kendt for at
have et saftigt rejekællinge-
sprog, og det kommer Jette
Torp sandelig godt efter.
Omkring hende er Robert

Reinhold som den venlige
bøssepianist og akkompagna-
tør og Joachim Knop som ma-
nager-kæresten Mickey De-
ans, der først forsøger at få
Judy Garland til at holde fing-
rene fra pillerne og sprutten -
blot for at få hende til at le-
vere den ypperste præstation
på scenen. Og da det ikke lyk-
kes, skifter han taktik og bli-
ver hendes pusher - også blot
for at få hende til at levere
den ypperste præstation på
scenen. Det kommer ikke sær-

ligt meget frem, at han skulle
være elsker. I denne forestil-
ling ser vi mere den glatte
forretningsmand. I virkelighe-
den endte de med at blive
gift, tre måneder før Judy
Garland døde i 1969.

Hårdt og blødt
Forestillingen lever og ånder
gennem Jette Torp og Judy
Garland.
Jette Torps fortolkning af

sangene er troværdig og in-
tens. Hendes stemme er stor
og flot, skifter mellem det
bløde og det hårde. Sangene
sættes ind i en ny sammen-
hæng med kommentarer i en
tempofyldt iscenesættelse.
»Smile« »Be A Clown«, »You

Made Me Love You« og
»Somewhere Over The Rain-
bow« - det er sangene og den
måde, de synges på, der udgør
kvaliteten i dette musikalske
drama.
Idoler er ingen idyl - nær-

mere idioti.

Landsteatret: End Of The
Rainbow - af Peter Quilter.
Instruktion: Jan Hertz. Spil-
let på Flensborg Teater,
mandag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Idolernes svære liv

»End Of The Rainbow« er Jette Torps teaterdebut. Men hun spiller slet ikke som debutant. Og som
sanger er hun uovertruffen.

FOTO: FLA

P!NK -
næsten
da
FLENSBORG. »Just P!NK« er
overskriften på et tributshow,
som på fredag foregår på spil-
lestedet Roxy i Rude.
Et coverband præsenterer

alle de store hits af den blon-
de amerikanske popsangerin-
de. Dørene åbnes klokken 20,
og musikken begynder en ti-
me senere.
Der er forsalg på ticketma-

ster.de og hecketticket.de. Pri-
sen er 12 euro i forsalg og 16
euro ved indgangen.

(FlA)

Fotos fra Turku
FLENSBORG. I forbindelse med musikfestiva-
len FolkBaltica vises på Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig udstillingen »Turku Looks«. Den
kan ses til og med den 29. marts. Den finske
by Turku er europæisk kulturhovedstad i år, og
udstillingen viser Turkus byrum set gennem
freelancejournalisten og gademodefotografen
Liisa Jokinens perspektiv.
Fotografen Liisa Jokinen har fotograferet

stilbevidst klædte mennesker i Turkus gader.
Mennesker som kombinerer nyt og gammelt,
købt og hjemmelavet, eget og lånt på overra-
skende måder. Enkelthed og velvære er for
mange mennesker de vigtigste parametre ved
valg af påklædning, men Turku Looks prota-
gonister lader sig i deres påklædning inspirere
af design, filmstjerner som Audrey Hepburn,
reklamebudskaber, morskab og lysten til at
eksperimentere med deres outfit.
Udstillingen skal skabe opmærksomhed om

årets FolkBaltica-festival, der finder sted den
6.-10. april, og om Sønderborg med Sønder-
jylland-Schleswigs kandidatur for at blive Eu-
ropæisk Kulturhovedstad 2017. (FlA)


