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HADERSLEV. I hjertet af Haderslev, omgivet af
træer og bakker, finder man parkanlægget Kløften,
og i dagene 26.-28. juni lægger parken navn til årets
Kløften Festival. Fire scener leverer musikken, og
der er noget at vælge imellem for de godt 7000, der
køber billet.

450 danske og udenlandske bands ville være med.
Under ti procent blev der plads til.
- Ikke fordi de andre ikke havde fortjent at være
med og heller ikke, fordi de ikke var dygtige nok.
Men med fire musikscener og tre dages festival, ja så
er mulighederne begrænsede, siger Erik Kock fra
Kløften Festival. Fordelingen af navnene ser således
ud:

Torsdag den 26. juni: Runrig, Moonjam, One Two.
Fredag den 27. juni: Beth Hart, Lis Sørensen, Merce-
nary, Focus, Boss Hoss, Volbeat, Tina Dickow ,TV-2,
Spleen United, Back In Black, Vejgaards Tårnblæ-
serlaug og Tankespin.

Lørdag den 28. juni: Gnags, Saybia, Jimmy Cliff,
Manfred Manns Earth Band, Rugsted & Kreutzfeldt,
Thomas Buttenschøn m band, Raunchy, The Kissa-
way Trail, Eivør Pálsdóttir m. Band, Ida Corr, Veto,
Suspekt, No Shoes feat. Fuzzy Samuel & Shawn
Gonzales, og Fanatics.

Billetter kan købes på: Billetnet, Haderslevbillet-
ten, og i Haderslev hos Andy på Bar de Ville. (FlA)

Pink Floyd Project i Sønderborg
SØNDERBORG. Pink Floyd Project tager på tors-
dag hul på en ny koncertturne i Sønderborg. Det er
det  udødelige album »Dark Side of The Moon«, der
fylder koncerten ud med lyd, film og lysshow, når
det går løs i Sønderborghus. Koncerten er den ene-
ste i Sønderjylland. (FlA)

Indianer med fortid i Sydslesvig
EGTVED. Ninnete Damberg, der tidligere boede i
Hanved, er blevet indianer og har skiftet navn til
Sinnet Tiwaz. Efter at have været på besøg hos ca-
nadiske indianere i British Colombia har hun udgi-
vet en bog om, »hvordan man gør sit liv til et even-
tyr«, som det hedder i en pressemeddelelse om bo-
gen »The Whirling Rainbow«. Hendes spændingsro-
man er baseret på indiansk filosofi.

Bogen kan købes ved henvendelse til Tiwaz Ranch
i Egtved. Internetadresserne er www.tiwazranch.dk
og www.sinnettiwaz.com. (FlA)

Åh Abe i Alsion
SØNDERBORG. Martin Brygmann, Alberte Win-
ding og Mek Pek kommer til Sønderborg med bør-
nekoncerten »Åh Abe Greatest«. Tirsdag den 14. ok-
tober er der musikalsk eftermiddag med Alberte,
som børnene kender som Luna fra Bamse og Kyl-
ling, Martin Brygmann fra den ny udgave af »Far til
fire« og Mek Pek, der tager Habasutterne med.

Koncerten finder sted i Alsion i de danske skolers
efterårsferie og begynder klokken 16. Billetsalget er
begyndt på billetnet.dk og telefon 70 15 65 65. Bil-
letpriserne er 110 og 140 kroner. (FlA)

Forårskoncert med brass band
AABENRAA. Sønderjyllandshallen slår på torsdag
klokken 20 dørene op til forårskoncert med Aaben-
raa Brass Band. Koncerten byder på populærmusik
med deltagelse af Sct. Jørgen Kirkes Pigekor under
ledelse af Mogens Fangel Damm. Der er gratis ad-
gang til koncerten. (FlA)

Nu også for horn og tuba
GRÅSTEN. Sommerkurset »Dansk-Tysk Blæser-
akademi« finder i år sted fra den 27. juli til den 2.
august i Gråsten. Det er musikrådet i Slesvig-Hol-
sten, Landesmusikrat, der inviterer unge blæsere på
kursus i samarbejde med kulturforvaltningen i Søn-
derborg Kommune. Tidligere har det kun været
åbent for trompetister og basunister, men i år udvi-
des det til også at omfatte unge, der spiller på horn
eller tuba. Blæserakademiet er åbent for både dan-
ske og tyske unge, der har lyst til at lære mere udi
klassisk musik og jazzimprovisationer. Det ledes af
John Frederiksen, Bo Fuglsang og Bob Lanese.

Interesserede kan tilmelde sig ved henvendelse til
Landesmusikrat i Kiel eller Sønderborg Kommune
inden den 19. juni. (FlA)

Kløften er klar til festival

Martin Brygmann, Alberte og Mek Pek. (Foto: FlA)

Udstilling. Stadtmuseum i
Slesvig har ombygget sin le-
getøjsudstilling for 80.000
euro. Samlingens far er bør-
nelægen Joachim Gunkel.

SLESVIG. »Herregud, en kan da ikke
gøre noget bedre end lege i denne
velsignede verden. Jeg synes hele li-
vet er som en leg«, hedder det i Hen-
rik Ibsens »Borghjem«.

Ordene står også at læse som noget
af det første på Gunkels legetøjsud-
stilling på Stadtmuseum i Slesvig.
For 30 år siden skænkede børnelæ-
gen Joachim Gunkel sin store sam-
ling af legetøj som en deponering på
museet eller Leihgabe, som det hed-
der på det præcise tyske ord. Børne-
ne var blevet store, og så kunne de
besøgende på Stadtmuseum lige så
godt få glæde af klenodierne.

Nu er den permanente udstilling
blevet ombygget, så den er mere mo-
derne og indbydende. Legetøj er ble-
vet taget ud, og andet er  kommet
frem fra magasinerne. Fra og med på
torsdag - samme dag som Landes-
gartenschau åbner - kan gæsterne se
nogle af  legetøjsskattens 500 ting og
sager i museets hovedbygning. 80.000
euro har hele herligheden kostet, og
pengene er kommet fra delstatsrege-
ringen i Kiel.

Udstillingsarkitekt Eva Stankow-
ski og Katja Stark, der har en kandi-
dateksamen i kulturvidenskab, har
stået for ombygningen af udstillin-
gen. Den byder på gyngeheste, duk-
kehuse, modeljernbaner, dukkevogne
og modelbiler helt tilbage fra midten
af 1800-tallet.

Samlet som et barn
- Jeg har samlet som et barn, selv om
jeg var voksen, fortæller Joachim
Gunkel, der lige siden sin studietid i
Freiburg har besøgt loppemarkeder,
marskandisere og legetøjsforretnin-
ger for at finde nyt til sin samling.

Det ældste stykke legetøj er dog en
lille lerkrukke, der blev til i Lillea-
sien for godt 4000 år siden.

Udstillingen er bygget op som en
vej med fem stationer undervejs, og
flere steder er det tilladt selv at lege.
Skulle mor og far blive lidt småtræt-
te undervejs, ja så er der bløde stole,
man kan sætte bagen på. Stadtmu-
seum i Slesvig har af Tourismus-
Agentur Schleswig-Holstein fået
prædikatet som »et familievenligt
museum«, og udstillingen skal ifølge
museets chef, Holger Rüdel, være
med til at trække flere gæster til og

få dem til at blive længere på muse-
et.

Udstillingen fortæller historien om
børneværelset. Det blev de første -
og lidt bedrestillede - steder til, da
barndommen skulle afskærmes fra
voksenlivets tiltagende rastløshed.
Ofte lå det lige under loftet og helst i
nærheden af tjenestepigernes kamre.
Det første legetøj i 1800-tallet var et
spejlbillede af voksenverden - og dog
ikke helt. For det var mest et billede
af det perfekte samfund. Det uønske-
de blev holdt udenfor.

I det 19. århundrede, industrialise-
ringens epoke, bemærker man en be-
gejstring for teknik, og Tyskland var
dengang verdens førende land inden

for produktionen af legetøjsdukker.
Sidste station på legetøjsvejen er en
vitrin fra 2008. Her er endnu ikke
noget i, men her kan de børn, der gæ-
ster udstillingen, bytte et stykke le-
getøj med det, der ligger i vitrinen.
På den måde vil der hele tiden være
et nyt stykke legetøj, der illustrerer
nutiden.

- Det vil også være et billede af nu-
tiden, hvor legetøjsproduktionen er
enorm, og da der hele tiden er et
flow. Det, der er nyt i dag, er allerede
gammelt i morgen, siger udstillin-
gens to tilrettelæggere, Eva Stan-
kowski og Katja Stark.

Hans Christian Davidsen

Når livet er en leg


