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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
SCARY MOVIE 3
fredag-torsdag kl. 18.30.
mandag-torsdag 
også kl. 21.
LOONEY TUNES
fredag-torsdag kl. 18.30.
lørdag-søndag også kl. 16.
UNDERWORLD
fredag-søndag kl. 20.30.
ROCKET BROTHERS
fredag-søndag kl. 21.
BJØRNE BRØDRE
lørdag-søndag kl. 16.
TÆL TIL 100
mandag-torsdag kl. 18.30.
WELCOME TO
THE JUNGLE
mandag-torsdag kl. 21

Kosmorama, Haderslev
RINGENES HERRE 3
lørdag-søndag kl. 14.30.
FORBRYDELSER
fredag-torsdag kl. 18.45.
lørdag-søndag også kl. 16.
BJØRNE BRØDRE
fredag-torsdag kl. 18. lør-
dag-søndag også kl. 14.
THE LAST SAMURAI
fredag-torsdag kl. 20.
THE MISSING
fredag-torsdag kl. 21.

Kino, Aabenraa
RINGENES HERRE 3
fredag-søndag kl. 20.30.
lørdag-søndag også kl.
14.15.
CALENDAR GIRLS
fredag-søndag kl. 20.
BJØRNE BRØDRE
fredag-torsdag kl. 18.15.
lørdag-søndag også kl. 14.
WELCOME TO
THE JUNGLE
tirsdag-torsdag kl. 20.30.
TO I EN
fredag-torsdag kl. 18.30.

Kosmorama, Sønderborg
RINGENES HERRE
lørdag-søndag kl. 15.
MY LIFE WITHOUT ME
fredag-søndag kl. 18.
FORBRYDELSER
mandag-torsdag kl. 18.
BJØRNE BRØDRE
fredag kl. 16.16. lørdag-
søndag kl. 14 og 16.
THE LAST SAMURAI
fredag-torsdag kl. 20.15.
NÅR DU MINDST
VENTER DET
fredag-torsdag 18.45 og 21.

Biograflisten er baseret på
de oplysninger, de enkelte
biografer har stillet til
rådighed for Flensborg
Avis. Listen gælder fra i
morgen til og med torsdag
den 4. marts.

Anmeldelse. Flens-
borghus var fyldt
med forrygende 
fusionsmusik, da
Matchbrothers folde-
de sig ud med leg og
vildskab. Det var alt
andet end kedeligt.

FLENSBORG. Det mang-
lede bare, at et par af musi-
kerne smed trøjen allerede
efter åbningsnummeret.

Matchbrothers siger selv
om deres eksistensberetti-
gelse, at der er for lidt sved
i dansk jazzmusik. Derfor
var i det mindste nogle af
de seks jazzmusikere
næsten moralsk forpligtede
til at smide en del af på-
klædningen i Flensborghus
tirsdag aften.

Jazz-brødrene hævder
også, der er for få abekat-
testreger i musikken. Det
passer ikke. Matchbrothers
lavede spilopper nok for
den samlede branche, da de
i deres spil konstant veks-
lede mellem leg, vildskab
og eftertænksomhed.

Blæserne Jacob Mygind
og og Frank Sørensen slen-
trede rundt i salen og lod
saxofon og basun gå i dril-
lende dialoger med hinan-

den. Trommeslageren An-
ders Holm lod stikkerne
ligge og bankede rytmerne
ned i Flensborghus’ gulv
med sine hurtige såler. Olov
Gudnason tog kontrabas-
sen på nakken og spillede
en bagvendt bassolo. Og så
var der den seværdige
ghaneser Ayi Solomon, der
med sine bare hænder og
sin junglerytme er en rigtig
god legekammmerat for de
fem danskere i orkestret.

For snart fem år siden
gav Matchbrothers en mere
afdæmpet koncert i det
mere trange Medborgerhus
i Egernførde. I Flensborg-
hus er der mere luft og
plads, og det udnyttede
bandet til musikalsk hum-
melej og hokuspokus.

Livlige takter
Første sæt var en god gry-
deret med salsa, Balkan-
toner, afrikanske rytmer,

jazz-ballader og sågar en
irsk inspireret sag med
mundharpe og livlige dan-
setakter. Hele vejen igen-
nem forrygende fusions-
musik.

Det Shakespeare-inspi-
rerede nummer »To båt or
not to båt« gav en god ba-
sunsolo til Frank Sørensen,
og i »Balkan Baion« (baion
er en langsom samba ryt-
me) gik Jacob Mygind og
Ayi Solomon i en dejlig fu-

sions-dialog mellem klari-
net - uden mikrofon! - og
afrikansk tromme.

I andet sæts startnum-
mer, »Sambo Samba«, fik
Ayi Solomon atter chancen
for en solo, og denne gang
blev hans egen hovedskal
også taget i brug med jæv-
ne mellemrum. Efter pau-
sen viste Matchbrothers for
alvor, hvor varieret deres
materiale og forudsætnin-
ger er. Der blev serveret ly-
riske melodier, en serie
dansk og svenske middel-
alderværker og salmer og
blues, før det sentimentale
kom ind i afslutningen med
»Hjemlandsvemod«.

Som ekstra nummer slut-
tede gruppen, hvor den be-
gyndte, nemlig med
åbningsnummeret. Sådan
blev en meget stor cirkel
elegant sluttet. Når så ka-
pelmester Mygind fortalte,
at han burde have ligge
hjemme i sin sygeseng i ste-
det for at spille, så må man
tage hatten af.

Koncert med Matchbrot-
hers i Flensborghus tirs-
dag aften. Arrangører:
Sydslesvigsk Forening
og Sydslesvigs danske
ungdomsforeninger.

Hans Chr. Davidsen

Sved og spilopper

Flensborg først med museums-butik på nettet
FLENSBORG. Som det første
museum i Slesvig-Holsten er
Museumsberg i Flensborg gået på
nettet med en online-shop. 

Museets kataloger og kunst-
bøger kan købes med museklik og
indkøbskurv, som mange forbru-
gere allerede kender det fra andre
stedet på internettets forskellige
supermarkeder. Kun ganske få

museer i Tyskland er dog kommet
med på den vogn.

- Det er meningen, at det skal
brede sig til andre kulturinstitu-
tioner i Slesvig-Holsten via por-
talen www.kulturnetz-sh.de. Må-
let er en kulturshop for hele Sles-
vig-Holsten, fortæller kunsthi-
storiker Dorthee Bieske fra Mu-
seumsberg.

Med hjemmesiden www.muse-
umsberg.flensburg.de når museet
ud til en større kreds end hidtil.
Her kan man som noget helt nyt
få et overblik over de foredrag og
rundvisninger, museet arrangerer
det kommende par måneder samt
dykke dybere ned i særudstillin-
gerne. Fra den aktuelle udstilling
»Kunst der Westküste« viser Mu-

seumsberg for eksempel 14 bille-
der af blandt andre P.S. Krøyer
og Laurits Tuxen.

Desuden er der udførlige infor-
mationer om de permanente ud-
stillinger med blandt andet histo-
riske møbler, kirkekunst, de
nordfrisiske bondestuer og ju-
gend-samlingerne.

Hans Chr. Davidsen

Draperi 
på malerier
FLENSBORG. Draperi er
et klædestykke eller et gar-
din, der ligger i folder.
Kunstneren Rob de Vry vi-
ser, hvordan draperiets fly-
dende konturer med for-
skellige lys- og farvevirk-
ninger kan træde lyssle-
vende frem i maleriet.

Det får flensborgerne
chancen for at se, når
kunstforeningen Kunst &
Co. den 5. marts åbner en
ny udstilling i foreningens
udstillingslokaler i Klos-
tergangen ved Søndertorv.
Her kan udstillingen ses til
og med den 2. april. Ferni-
seringen foregår den 5.
marts klokken 19.30.

Kunst & Co. har åbent på
torsdage mellem klokken
17 og 19.30 og på lørdage
mellem klokken 11 og 13.
Man kan også aftale indivi-
duel besøgstid på telefon
0461-18 04 29.

(FlA)

Legebarnet Ayi Solomon fra Ghana.

Frank Sørensen blæste i basunen, som
om han gav sin sidste luft.

(Fotos: Lars Salomonsen)


