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Emil Nolde tog i 1948 på bryllupsrejse til Schweiz med sin anden hustru, Jolante Nolde. Her ses en serie spontane bjergbilleder, malet af en lykkelig mand.

Nedgang. Færre og færre
tager til Seebüll for at se
Emil Noldes kunst. Sidste
år nåede antallet af
gæster ned på 72.000.

SEEBÜLL. Nolde-stiftelsen
kunne i efteråret 2005 byde vel-
kommen til gæst nummer 3,5
million siden 1957. Men kunst-
museet måtte dog notere en til-
bagegang i antallet af besøgende
til 72.000. I 2004 var tallet
75.000, og for godt ti år siden lå
antalllet af gæster på over
120.000.

- Vi ved, at mange har troet at
Seebüll var lukket på grund af
byggeriet. Men byggeriet berører
på ingen måde vor udstilling, og
gæsterne kan uhindret besøge
Nolde-udstillingen, understreger
museumsdirektør Manfred Reu-
ther.

I 2027 forsvinder Nolde-Muse-
ums store indtægtskilde med et
slag. Hvert år indkasserer stiftel-
sen bag Nolde-Museum i Seebüll
store summer på at håndhæve
rettighederne til Noldes kunst.

Hvor meget præcis, er en hem-
melighed. Men hver gang et af
Noldes kunstværker trykkes i en
bog, på en plakat eller på et
postkort, ryger der klingende
mønt ned i stiftelsens pengekas-
se. Og Nolde-stiftelsen har også
selv en indbringende forretning i
Seebüll ved siden af selve muse-

et. Bortfaldet af rettighederne er
en alvorlig grund til, at Nolde-
stiftelsen allerede nu går i offen-
siven med en total modernisering
af museet tæt på den dansk-ty-
ske grænse.

- Det er vort mål, at antallet af
besøgende forhøjes ganske be-
tragteligt. Ombygningen i See-
büll sker primært for at gøre ste-
det mere attraktivt for gæsterne,

siger Manfred Reuther.
I 2006 er Nolde-stiftelsen See-

büll involveret i en række Nolde-
særudstillinger i samarbejde
med andre museer, deriblandt
Kunstverein Wolfsburg, Bleiburg
i Kärnten i Østrig og Kunsthalle
Emden i Ostfriesland. Nolde-
stiftelsen har netop udlånt 180
værker til Kunstforeningen
Gammel Strand i København,

hvor særudstillingen »Nolde i
Sydhavet« er blevet vist.

I øvrigt arbejder filmproducen-
ten Wilfried Hauke på en film
om Emil Nolde i anledning af
malerens 50 års dødsdag i april.
Filmens fokus er det biografiske,
og den vil blive vist på N3 i for-
året. Hans Chr. Davidsen

Museumsbyggeri giver tilbagegang

»Kvindebillede« fra 1930. Oliemaleriet er et af de store billeder i den lyse billedsal i Seebüll.

Direktør Man-
fred Reuther: 
- Mange har
troet at See-
büll var lukket
på grund af
byggeriet. 
(Arkivfoto)

Fakta
• Nolde-stiftelsen Seebüll
markerer i 2006, at det er
50 år siden, Emil Nolde dø-
de i sit hjem i Nordfrisland.
Desuden vises en lille kabi-
netudstilling om Noldes
forhold til den nederland-
ske mester Rembrandt.

• Nolde-stiftelsen Seebüll
er åben fra klokken 10 til
18 i perioden 1. marts til
31. oktober og fra klokken
10 til 17 i november.

• Billetpriserne er fire euro
for voksne og en euro for
studerende og skoleelever.
Børn under seks år har
gratis adgang. Det er mu-
ligt at få en rundvisning -
man skal blot reservere på
telefon 04664-364.

• Man kan læse mere om
Nolde-stiftelsen Seebüll på
www.nolde-stiftung.de

AABENRAA. Søn-
derjyllandshallen er
blevet nødt til at af-
lyse det planlagte
show fredag den 3.
marts med Michael
Deutsch, »A Magic
Adventure«.

I stedet henvises til
Kolding Teater, der
har showet på pro-
grammet mandag
den 20. marts klok-
ken 20.

Købte billetter kan
enten refunderes af
forsalgsstederne eller
ændres til showet i
Kolding.

(FlA)

Aflysning i
Aabenraa

Museum har fødselsdag
NIBØL. Richard-
Haizmann-Museum i
Nibøl fejrer i den
kommende måned, at
det i 20 år foruden
den faste udstilling
har vist moderne
kunst i det nordfrisi-
ske.

Som et led i fejrin-
gen viser Manne Bur-
meister, der selv har
15 års kunstnerisk fødselsdag, sit nyeste stykke med
Niebüller Figurentheater. Det hedder »Leopold -
der Supermaus« og kan ses på lørdag kl. 15 og 20.
Efter den sidste forestilling rundes der af med en
lille festlighed. Selve museets fødselsdagsfest er
fredag den 10. marts, og alle interesserede er vel-
komne. Torsdag den 16. marts fortæller Guido Todt
Nibøls historie med en lang række dias, og som no-
get nyt er det i fødselsdagsåret gratis at komme ind
i museet. - Vi håber, at mange vil bruge middags-
pausen eller en spadseretur gennem byen til kort at
kigge på udstillingerne, siger Andreas Schönefeld
fra museets støtteforening. (FlA)

Fra stykket »Leopold - der
Supermaus«. (Foto: FlA)

HUSUM. Årets »Nordfrie-
sischer Kulturpreis für
Musik, Literatur und
Kunst« går til filmmusike-
ren Detlef Friedrich Peter-
sen, der bor i nærheden af
Husum.

Det er Sparkassen-Kul-
turstiftung, der hvert an-
det år uddeler prisen til en
person fra Nordfrisland,
der har vundet opmærk-
somhed for sit arbejde ud
over Nordfrislands
grænser.

Detlef Petersen blev født
på Pelvorm i 1950 og har i
tidens løb arbejdet sam-
men med de fleste kendte
filminstruktører i Tysk-
land. I 1993 fik han Bun-
desfilmpreis im Gold for
sit arbejde med »Wir kön-
nen auch anders«, der blev
instrueret af Detlev Buck.

Inden han kastede sig

over filmmusikken, var
Detlef Petersen mest kendt
som rockmusiker. Han var
med til at danne gruppen
Lake tilbage i 70erne, og
han har også produceret
musik for kendte navne
som Udo Lindenberg og
Hannes Wader.

Foruden hæderen følger
der 10.000 euro med pri-

sen, og den bliver overrakt
den 19. marts i Kino-Cen-
ter Husum. Instruktøren
Wilfried Hauke holder
festtalen. Det er tredje
gang, prisen overrækkes. I
2002 tilfaldt den maleren
Andreas Brandt og i 2004
forfatteren Siegfried Lenz.

(FlA)

Kulturpris til filmmusiker
Komponisten
Detlef Fried-
rich Petersen.
(Foto: Andreas
Birresborn)


