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Forsalg til filharmonikere
KIEL. Kiels Filhamoniorkester spiller den 9. okto-
ber i forbindelse med Baltic Horse Show i Ostsee-
halle. Det sker under ledelse af generalmusikdirek-
tør Georg Fritzsch. Koncerten begynder klokken 20.

Der er allerede åbnet for billetsalget på telefon
0431-98 210 226, på hjemmesiden www.ostseehal-
le.de, direkte fra Ostseehalles billetkontor og de
større forsalgssteder i Slesvig-Holsten. (FlA)

Kiel klar til kultursommer
KIEL. For fjerde gang er delstatshovedstaden Kiel
klar med et kulturprogram i sommerferien. »Kieler
Kultursommer« er titlen på en lang række arrange-
menter, som teatre, museer og gallerier i byen står
bag.

Mange af koncerterne og teaterstykkerne er fri-
luftsarrangementer. Et af kultursommerens højde-
punkter bliver »museumsnatten« den 29. august,
når museer og gallerier holder åbent til midnat.

Man kan hente yderligere informationer på hjem-
mesiden www.kultursommer-kiel.de. (FlA)

Folkemusik i Ostseehalle
KIEL. Carolin Reiber præsenterer den 1. februar
2004 »die Super Hitparade der Volksmusik« i Kiels
Ostseehalle. Der er åbnet for billetsalget på telefon
0431-98 210 226, på hjemmesiden www.ostseehal-
le.de, direkte fra Ostseehalles billetkontor og de
større forsalgssteder i Slesvig-Holsten. (FlA)

Meerkabarett for tiende gang
TINNUM. Silds »Meerkabarett«
går ind i sin tiende sæson. Fra på
mandag til og med den 3. septem-
ber optræder et dusin forskellige
kunstnere og teatergrupper i et
cirkustelt ved lufthavnen øst for
Vesterland. 62 arrangementer er
på programmet. Det åbnes af
sanggruppen »Tenoritas«, og
blandt de øvrige medvirkende er
Götz Alsmann, Jörg Knör, Max
Raabe, Klaus Hoffmann, Marlene Jaschke og kvin-
de-duoen »Queen bee«, der stammer fra Sild.

Man kan hente yderligere informationer på hjem-
mesiden www.fliegende-bauten.de. (FlA)

Tid til følelser
KIEL. Michelle, Roland Kaiser og Claudia Jung op-
træder den 17. januar næste år i Kiels Ostseehalle.
Overskriften for aftenen er »Zeit der Gefühle«.
Koncerten begynder klokken 20.

Billetter kan bestilles på telefon 0431-98 210 226,
på hjemmesiden www.ostseehalle.de, direkte fra
Ostseehalles billetkontor og de større forsalgssteder
i Slesvig-Holsten. (FlA)

Kubistiske strømninger i Nibøl
NIBØL. Richard-Haizmann-Museum - museet for
moderne Kunst i Nibøl, åbnede i aftes en ny særud-
stilling med maleren og grafikeren Adolf Fleisch-
mann (1892-1968).

Adolf Fleischmann stammede fra Baden-Würt-
temberg og fik sin kunstuddannelse på akademiet i
Stuttgart. Han meldte sig som tysk frivillig i Første
Verdenskrig, men i 1933 flygtede han fra Nazi-
Tyskland. Fleischmann var stærkt påvirket af de
kubistiske og ekspressionistiske strømninger. I sine
sene værker udviklede han et system af linjer og fla-
der som byggesten, og det er også denne periode i
kunstnerenns liv, der har interesseret kunsthistori-
kerne mest.

Udstillingen kan ses til den 31. august. (FlA)

Sauermanns samling
FLENSBORG. Museumsstifteren Heinrich Sauer-
manns samling er emnet, når kunsthistorikeren
Dorothee Biese i morgen klokken 11.30 viser rundt
på Museumsberg. Hun fortæller om udstillingsgen-
stande fre grundlæggelsen af Flensborg Museum i
begydelsen af 1900-tallet. Rundvisningen foregår i
Heinrich-Sauermann-Haus. (FlA)

Musikstuderende slutter af
FLENSBORG. De studerende på Flensborg Univer-
sitets musiklinje slutter semestret af med en offent-
lig koncert. Det sker på onsdag klokken 19 i Audi-
max i Campus-området, hvor både universitetets
kor og bigband medvirker. Der er gratis adgang til
koncerten. (FlA)

Max Raabe.

Borgmestre erstattes 
af egne billeder
AABENRAA. Kunstmuseet
Brundlund Slot har netop af-
sluttet forårets to særudstillin-
ger og byder nu på en ophæng-
ning af museets egen samling.

Frem til den 30. august viser
kunstmuseet sine bedste vær-
ker på alle tre etager i Brund-
lund Slot. Gæsterne kan se bil-
leder af blandt andre C.W.
Eckersberg, Franciska Clau-
sen, Jeppe Madsen-Ohlsen,
H.W. Lauesen og Nikolaus
Wehding, der alle havde eller
har tilknytning til Sønderjyl-
land.

Der vises også værkere af
kunstnere, som ikke er fra
landsdelen, men som har haft
stor betydning for billedkuns-
tens udvikling i Danmark, der-

iblandt J.F. Willumsen og Olaf
Rude.

De to særudstillinger med
Billedskolens arbejder og Aa-
benraa Kommunes borg-
mesterportrætter har været
meget velbesøgte, oplyser mu-
seumsinspektør Katrine Kam-
pe.

Nu skal borgmesterportræt-
terne tilbage til Aabenraa
Rådhus, hvor der også skal fin-
des plads til maleren Jørgen
Bobergs portræt af den tidlige-
re borgmester, Jørgen Witte.

Kunstmuseet  har åbent tirs-
dag til søndag fra klokken 11
til 17. Ud over kunsten kan
publikum også se slottets fan-
gehul og arresten i portbygnin-
gen. Hans Chr. Davidsen

Glade ansigter trods silende regn. Indtil videre holder arrangørerne af Midtfyns Festival også masken.
(Fotos: Carl Redhead, Nordfoto)

Færøsk kunstner 
på Mikkelberg
HATSTED. Den færøske kunstner Torbjørn
Olsen er for tiden på vandring med separat-
udstillingen »Tro - menneske og natur«. I
næste uge kommer vandretudstillingen til
kunstcentret Mikkelberg nord for Husum.
Der vises cirka 40 malerier fra den færøske
natur, kirkekunst, portrætter, akvareller og
motiver fra den nordiske mytologi.

Torbjørn Olsen vil være til stede, når udstil-
lingen åbnes på tirsdag klokken 15. Udstillin-
gen arrangeres i samarbejde med Sydsles-
vigsk Museumsforening og Jaruplund Høj-
skole. Den har tidligere været vist i Museet
Holmen i Løgumkloster og kommer senere til
Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

Mikkelberg viser Torbjørn Olsens kunst til
og med den 17.  august.

(FlA)

Medicinmanden
svigter Midtfyn
Midtfyns Festival
skal op af mudderet,
hvis den skal
fortsætte. Arran-
gørerne er optimis-
tiske indtil det sid-
ste, men vejret har
ikke været med dem
- og topnavnene.

RINGE. Midtfyns Festival
2003 kan blive den sidste.
Festivalchef Marius Byriel
afviser musikjournalisters
og festivalgæsters spekula-
tioner - og håber på succes.

Med 15.500 billetter solgt
på forhånd kæmper Midt-
fyns Festival dog for over-
levelse. Der skal - ifølge
festivalens egne oplysnin-
ger - mindst 8000 flere ind i
denne weekend, for at der
også kan blive en festival i
2004 - vel at mærke fordelt
over både enkelt- og fler-
dagsbilletter.

For andet år er det Oden-
se Boldklub, der står som
arrangør af festivalen.

Weekendvejret bliver
forholdsvis varmt med tørt
vejr, sol og nogle spredte
byger, lover meteorologer-
ne - så der er en chance. De
første par dage var dog
præget af regn, sjask og
mudder.

- Jeg har en forventning
om, at vi ender med et brag
af en festival i år. Vi har
ændret på en lang række
ting inde på pladsen, som

jeg er sikkert på vil blive
modtaget positivt, siger
Marius Byriel.

Han sagde før festivalen,
at han havde inviteret en
medicinmand til at danse
soldans. Denne medicin-
mand er dog endnu ikke
dukket op.

Torsdag aften spillede et
af festivalens topnavne,
R.E.M., under en sort og
våd himmel - efter også at

have overbevist musikan-
melderne under koncerten i
Hamborg i denne uge. Ind-
til nu har navne som Out-
landish, Saybia og Randi
Laubek kæmpet mod vej-
ret.

- Sidste år var mange af
de bands, vi placerede på
Rockscenen, overmatche-
de. Der dukkede ikke mere
end et par hundrede op til
flere koncerter, så belært af
erfaring vil vi hellere pla-
cere folk på Rytmescenen,
hvis vi er usikre på, hvor
meget de kan trække, siger
Marius Byriel.

På rytmescenen står i dag
blandt andre Carpark
North og Swan Lee. Meget
af krudtet er dog allerede
skudt af på de første våde
dage. I aften er topnavnene
på den store Rockscene
Tim Christensen, D.A.D. og
det norske rockband Kai-
zers Orchestra. 

Hans Chr. Davidsen

Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131

Det amerikanske ny-punkband Good Charlotte stod på
scenen i torsdags.


