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Flensborghus blev fyldt med et afvekslende og personligt univers, hvor elektronisk
supplerede trommerytmer, lagde en afgørende, men ikke altdominerende bund.

Line Kruse kombinerer flot og stilsikkert sit violinspil med
de latinske rytmer i en hed affære, der eksperimenterer
med jazzen og udfordrer tangoen.

Bassist Thomas Ovesen har
tidligere spillet i Flensborghus

i andre samenhænge.

Violinist Line Kruse er bosiddende i Paris og klassisk uddannet. Men hun har et stort hjerte for
jazzen, og så har hun mere end snuset til de latinamerikanske rytmer.

Spil dansk. Sydslesvig var
med i »Spil dansk dagen«
for første gang. Og det
bliver næppe den sidste. 

FLENSBORG. Sydslesvig var i år med i
»Spil dansk dagen« for første gang.
Og står det til konsulent Tinne Virgils
fra Sydslesvigs danske Ungdomsfor-
eninger bliver det ikke sidste gang.
- Nu skal vi først evaluere dagen i

den styregruppe, der står bag arran-
gementet. Men sådan som dagen
forløb, synes jeg også, at vi kan søge

om at være med næste år, siger Tin-
ne Virgils.
Sydslesvig var med i »Spil dansk

dagen« på linje med flere danske
kommuner. Hver kommune sender en
ansøgning ind om at være med i Ko-
das landsdækkende musikdag og får
- hvis de er blandt de godkendte -
penge til at købe koncerter for. På
den betingelse, at de også selv bidra-
ger med penge. Koda er en rettig-
hedsorganisation, der repræsenterer
danske og internationale ophavsret-
tigheder, når musik spilles i en of-
fentlig sammenhæng i Danmark.
Desuden deltager kommunerne -

og herunder Sydslesvig - i en lod-
trækning om en gratis koncert, og
Sydslesvig vandt koncerten på A.P.
Møller Skolen i Slesvig med pianisten

Søren Krogh på scenen.
- Det var første gang, at vi var

fuldt med i »Spil dans dagen«. Tidli-
gere har vi deltaget delvist ved, at
enkelte skoler har været med i fæl-
lessang. Søger vi om en koncertpak-
ke til næste år, vil vi arbejde for at få
flere af Sydslesvigsk Forenings di-
strikter med, så vi får »Spil dansk da-
gen« spredt mere ud i Sydslesvig -
uden for Flensborg, siger Tinne Vir-
gils.

Fra alderdomshjem 
til Volksbad
Torsdag var hun selv af sted til 17 ti-
mers koncert. Det begyndte med et
syng med-arrangement på Dansk Al-
derdomshjem og fællessang med

danske elever på Søndertorv i Flens-
borg. Om eftermiddagen var der
opera på Dansk Centralbibliotek for
godt 25 mennesker. En koncert med
sopran Frøya Gildberg i Ansgar-Kir-
ken trak omkring 60 mennesker, og
det samme gjorde koncert med THG
trio og Jullie Hjetland i Volksbad
torsdag aften. Koncerten fandt sted
samtidig med jazzkoncerten i Flens-
borghus, hvortil 100 tilhørere havde
fundet vej.

Rockkoncert i kirke
Aftenens sidste koncert, kirkerock i
Helligåndskirken, klokken 22.30 bød
på koncerter med Elephant Doubt fra
Flensborg, Therese Wiwe fra Aaben-
raa og The Sleeping Bears fra Køben-
havn, og samlede cirka 30 menne-

sker, primært venner og familie.
Bag »Spil dansk dagen« i Sydslesvig

står en styregruppe med Boris Erben
fra Sydslesvigsk Forening, Lene Lund
fra Dansk Centralbibliotek og Tinne
Virgils fra Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger. Aktivitetshusets tid-
ligere leder, Katrine Hoop, har hjul-
pet til primært med PR-arbejdet. Ud
over de nævnte foreninger og insti-
tutioner var Dansk Skoleforening og-
så med i aktiviteterne.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

17 timer med koncerter

Anmeldelse. Line Kruse er velin-
tegreret på musikscenen i Paris -
og knap så aktiv i Danmark. Ved
»Spil dansk dagen« overbeviste
hun og hendes tre musikere et
talstærkt publikum i Flensborg-
hus.

FLENSBORG. Det var lidt af en violinist, som ar-
rangørerne havde fået hevet i land i Flensborg-
hus torsdag aften.
Godt 100 mennesker var mødt op for at høre

Line Kruse Group spille jazz som en del af »Spil

dansk sagen« i Sydslesvig.
Det overraskede også arrangørerne positivt,

for Line Kruse har ikke gjort så meget væsen af
sig i Danmark. Siden 1993 har hun boet i Paris,
hvor hun er grundigt integreret på musiksce-
nen og har i første række haft en karriere kø-
rende som medlem af tango-succesen Gotan
Project, der lejlighedsvis har givet koncerter i
Danmark. Med rødder i musikmiljøet i Paris
blander hun traditionel jazzviolin med danse-
lystne beats, pulserede latin, melankolske tan-
gotakter og electronica.

Rytmisk og intensiv 
Line Kruses stil er rytmisk og intensiv og har
rødder i den pulserende latinjazzscene, der op-
stod i New York i 1970erne. I Paris har hun stif-
tet bekendtskab argentinske tangomusikere, og

med sin danske trio lader hun kaskader af to-
ner danse hen over hårdtpumpede latinske ryt-
mer. I Flensborghus mødte hun op med nogle
af Danmarks kendte jazz-ansigter: Nikolaj Hess
(klaver), Thomas Ovesen (bas) og Jonas Johan-
sen (trommer). 

Tango-feeling
Line Kruse dyrker sin eget musik med inspira-
tion fra jazz, salsa, latin, tango og elektronisk
musik, som hun har præsenteret på cd’en »Dre-
am«, hvor hun viser sin spændvidde som kom-
ponist og instrumentalist. Der er temperament
og også inspirerende vredesudbrud i hendes
musik, men også fabulerende og rolige numre
som »Versailles« - skrevet specielt til en koncert
på slottet.
I nummeret »Milonga-surprise« sniger tango-

feelingen sig ind, og »Line’s Lines« er både
drømmende og pumpende vildskab med en
fanden-i-voldsk nerve. Hun er bindeleddet med
sin violin, hvor hun holder rytmesektion og
klaver op imod hinanden.
De 100 koncertgæster i Flensborghus - og

drivkraften bag jazzkoncerterne, Knud Ramm-
Mikkelsen, gik ikke forgæves efter Line Kruse
og hendes band.

»Spil dansk dagen«: Line Kruse Group - kon-
cert i Flensborghus torsdag aften. Arrangø-
rer: Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fransk visit i Flensborghus


