
Kulturhovedstad. Sønder-
borg har lagt billet ind som
Europæisk Kulturhovedstad
i 2017. Kulturudvalgsfor-
manden i Flensborg er gået
sammen med Sydslesvigsk
Vælgerforening for at give
Flensborgs støtte.

FLENSBORG er på vej med støtte til
Sønderborgs ansøgning om at blive
Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
Formanden for kulturudvalget i Flens-
borg, Max Stark (CDU), har sammen
med landssekretær Martin Lorenzen
fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)
udarbejdet et forslag til det kommen-
de kulturudvalgsmøde den 9. juli. I
forslaget opfordres byforvaltningen i
Flensborg til at tage kontakt til Søn-
derborg Kommune og andre kommu-
ner i grænseregionen for at se, hvor-
dan de i fællesskab kan støtte Sønder-
borg.

SSWs byrådsgruppe støtter forslaget
og havde det som en del af valgpro-
grammet ved kommunalvalget i 2008.

- Vi ser Sønderborgs ansøgning som
en stor chance for hele grænseregio-
nen. Vi kan markedsføre hele den
dansk-tyske og frisiske kultur i områ-
det, hvis vor nabkokommune bliver
Europæisk Kulturhovedstad, siger Mar-
tin Lorenzen til Flensborg Avis.

Kulturudvalget i Flensborg Kommu-
ne (Stadt Flensburg) har netop været

på besøg hos Sønderborg Kommunes
kulturudvalg, og her blev udvalgsmed-
lemmerne af Sønderborgs kulturud-
valgsformand, Stephan Kleinschmidt
(Slesvigsk Parti), spurgt, om Flensborg
ville støtte Sønderborgs planer. I 2012
bliver det afgjort, hvem der bliver Eu-
ropæisk Kulturhovedstad i 2017, og
Sønderborg går til efteråret i gang
med at udarbejde konkrete projekter.

- Vi regner med, at stort set alle par-
tier i byrådet vil støtte forslaget, siger
Martin Lorenzen.

Han mener, det vil medføre investe-
ringer i den dansk-tyske kultur i Flens-

borg, men at pengene vil være godt
givet ud. Også mindretallets organisa-
tioner og institutioner vil komme til at
nyde godt af en sådan investering, lo-
ver Martin Lorenzen. Det gælder
blandt andet Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, Det Lille Teater, Aktivi-
tetshuset og Sydslesvigsk Forening.

- Vi bør derfor heller ikke lade os
stoppe af Flensborgs aktuelle økono-
miske problemer, da de nødvendige in-
vesteringer først skal finansieres om
nogle år. Foreløbig skal alle aspekter
kortlægges og undersøges af forvalt-
ningen i samarbejde med Sønderborg

og så senere forelægges kulturudval-
get, siger Martin Lorenzen.

Han erkender, at det ikke bliver
nemt for Sønderborg at blive Europæ-
isk Kulturhovedstad. Århus er en stærk
konkurrent og er parat til at investere
150 millioner kroner i projektet. Initia-
tivtagerne til forslaget mener dog, at
netop det grænseoverskridende ele-
ment og det dansk-tysk-frisiske kul-
turtilbud i regionen vil være Sønder-
borgs stærkeste kort.

Hans Christian Davidsen
hc@flensborg-avis.de
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Flensborg vil støtte Sønderborg

Udstilling. Schles-
wig-Holsteinische
Landesmuseen i Sles-
vig kan endnu en-
gang notere besøgs-
tal, der ligger i den
flotte ende.

SLESVIG. 35.000 mennesker
har været inde for at se sær-
udstillingen med den afdøde
franske kunstner Niki de Saint
Phalle på Schleswig-Holstei-
nische Landesmuseen. Udstil-
lingen åbnede den 22. februar
i Ridehallen ved Gottorp Slot,
hvor den vises til og med på
søndag.

Dermed er Niki de Saint
Phalle-udstillingen en af de
bedst besøgte udstillinger på
Gottorp Slot de seneste år.
Sidste års mumieudstilling
satte rekord med 50.000 gæ-
ster, mens udstillingen med
Wilhelm Buschs tegninger og-
så nåede op på 35.000.

Niki de Saint Phalle (1930-
2002) er i Danmark mest kendt
som kvinden bag den schwei-
ziske kunstner Jean Tinguely -

mest fordi hun loyalt stod ved
hans side, da han i 1960erne
kom til at slå en sagesløs fugl
ihjel under en udstilling på
Louisiana nord for København.
Det affødte store avisover-

skrifter, men indtil Brandts
Klædefabrik for snart seks år
siden viste en udstilling med
hendes kunst, har hun ikke
haft den store bevågenhed i
kongeriget. Hendes farvestrå-

lende skulpturer er ofte blevet
betragtet som humoristiske,
hvad de også er, men det er
vittigheder med drabelige di-
mensioner. I Ridehallen er
storbarmede kvindeskulpturer,

geværer og legetøjssoldater.
Hendes monumentale livsværk
er en smuk balance mellem
det dystre og voldelige på den
ene side samt det sensuelle og
erotiske på den anden. Det he-
le serveres med kønspolitiske
undertoner 

Mens man stadig kan nå at
se Niki de Saint Phalles kunst,
så er det for sent at købe det
særlige katalog, der er udgivet
i forbindelse med udstilling.
Bogen er for længst udsolgt.
Når udstillingen lukker, pakkes
den i kasser og sendes tilbage
til Sprengel-Museum i Hanno-
ver, hvorfra den kun ganske
sjældent lånes ud til særudstil-
linger. Om mindre end en må-
ned rykker et andet af udstil-
lingsårets højdepunkter ind i
Ridehallen. Da kommer 61 me-
sterværker fra Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen i
Düsseldorf. Denne udstilling
byder på værker af blandt an-
dre Picasso og Klee.

- Vi regner bestemt ikke
med et mindre besøgstal til
denne udstilling, siger presse-
talsmand Frank Zarp fra Got-
torp Slot.

Hans Christian Davidsen
hc@flensborg-avis.de

35.000 har set Niki de Saint Phalle på Gottorp

Et af værkerne på den kommende udstilling på Gottorp Slot: Franz Marchs »Tre katte« (olie på
lærred). Udstillingen er lånt fra Kunstrsammlung Nordrhein-Westfalen i Düsseldorf.

Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
SORTE KUGLER
fredag-torsdag kl. 20.30.
lørdag-søndag også kl. 16
og 18.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl.
18 og 21.
ZOOMERNE
fredag kl. 18. lørdag-søn-
dag kl. 16.

Kosmorama, Haderslev
ENGLE & DÆMONER
fredag-søndag kl. 15.15.
ZOOMERNE
fredag-søndag kl. 15.30.
HANNAH MONTANA
fredag-søndag kl. 17.30.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl.
18 og 21.
TERMINATOR
SALVATION
fredag-torsdag kl. 21.15.
SORTE KUGLER
fredag-torsdag kl. 19.30.

Kinorama, Aabenraa
ENGLE & DÆMONER
fredag-søndag kl. 18.15
SORTE KUGLER
fredag-søndag kl. 19. man-
dag-torsdag kl. 18.
TERMINATOR
SALVATION
fredag-mandag kl. 21.15.
mandag-torsdag kl. 19.30.
TRANSFORMERS
fredag-søndag kl. 16 og 21.
mandag-torsdag kl. 20.
ZOOMERNE
fredag-søndag kl. 16.15.
mandag-torsdag kl. 17.30.

Kinorama, Sønderborg
CORALINE 3D
fredag-søndag kl. 15.
LA TRAVIATA
(direkte opera fra London)
tirsdag kl. 19.45.
SORTE KUGLER
fredag-torsdag kl. 18.30.
TERMINATOR
SALVATION
fredag-torsdag kl. 20.30.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl. 17. fre-
dag-søndag også kl. 20.
mandag også kl. 21.
ZOOMERNE
fredag-søndag kl. 16.
ICE AGE 3D
onsdag-torsdag kl. 15, 17
og 19.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med fredag den 3. juli.

Martin Lorenzen ser Sønderborgs anøsgning om at blive Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017 som en chance for hele grænselandet.

Fakta

• Europæisk kulturhoved-
stad (tidligere Europæisk
Kulturby) er et initiativ
lanceret af EU’s ministe-
råd i 1985, som har til
formål at »bidrage til at
bringe EU’s befolkninger
nærmere hinanden«.

• Den europæiske kultur-
hovedstad udpeges hvert
år af Rådet på grundlag
af en henstilling fra Eu-
ropa-Kommissionen.

• I 2017 er Danmark og Cy-
pern inde i billedet som
lande med kulturhoved-
stæder.
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STOLTEBØL. Flensborg-kunstneren Katrin Lassen har
et yndlingsmotiv: Engle.

Ikke engle i klassisk forstand, men engle i alle mu-
lige former, dog altid med vinger - nogle gange som
beskyttende væsener, andre gange som ødelæggen-
de væsener, maskuline eller feminine, konkrete eller
diffuse.

Lørdag den 4. juli åbner Galerie All Arts i Stoltebøl
i Angel en udstilling Med Katrin Lassens store, farve-
mættede malerier.

Katrin Lassen er magister i kunst og religion fra
Christian-Albrechts-Universität i Kiel. I 1996 grund-
lagde hun et koncertagentur i Flensborg, og i 2001
åbnede hun sit eget atelier i byen. Hun har tidligere

boet i Uruguay og rejst rundt i store dele af Sydame-
rika.

Hun deltager i et fælles kunstprojekt med forfat-
teren og sejlsportsfotografen Arne Koslowski. Katrin
Lassen har bearbejdet flere af Arne Koslowskis mari-
time malerier i ekspressive malerier.

Hans Christian Davidsen
hc@flensborg-avis.de

Engle på kunstudstilling  i Angel

Katrin Lassen fra Flensborg udstil-
ler i Galerie All Arts i Stoltebøl.

Transformers.

Ice Age 3D.
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Sorte kugler.


