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Radiostar spiller ligefrem og melodisk musik, der henter lidt inspiration her og lidt inspiration der. Øverst til venstre er det saxofonisten Frederik
Lundin, bassist Thomas Vang, saxofonist Michael Blicher og nederst trommeslager Anders Holm og guitarist Niclas Knudsen. (Fotos: Povl Klavsen)

Orkestre
spiller
sammen
SØNDERBORG. Søn-
derjyllands Symfonior-
kester og Slesvig-Hol-
stens Symfoniorkester
mødes hvert forår om
store fællesværker,
som de to orkestre el-
lers ikke har ressourcer
til at spille alene. I år
er det Richard Struass’
symfoniske digt »Lu-
stige Streiche« og »Vier
letzte Lieder«, der ud-
gør første del af kon-
certerne i Sønderborg
og Flensborg.

Solist i sangværket
er den danske sopran
Irene Théorin.

I anden del kan man
høre Sergej Rachmani-
novs Symfoniske danse
opus 45. Dirigent er
Vladimir Ziva.

Den første fælles-
koncert spilles i Alsion
i Sønderborg den 8.
maj klokken 20, den
anden i Det tyske Hus i
Flensborg den 9. maj
klokken 19.30. (FlA)

Samtaler 
om kunst i
Slesvig
SLESVIG. Kunst skal
ikke blot være envejs-
kommunikation. Det er
det ofte ved rundvis-
ninger på kunstmuseer,
og derfor åbner Schles-
wig-Holsteinisches
Landesmuseen en ræk-
ke samtalemøder med
kunst som tema.

Det første er på ons-
dag klokken 17, og her
møder kunsthistorike-
ren Silke Ettling med
oplægget »At male
uden at afbilde«. Bil-
letprisen er halvanden
euro.

På onsdag tilbydes
desuden det første i en
række af ti kunstkur-
ser for voksne på Got-
torp Slot. Det begynder
klokken 9.30. Prisen er
85 euro for materialer
og ni efterfølgende
kurser hver onsdag. Et
identisk kursus begyn-
der på torsdag samme
tid.

Lørdag den 28. april
arrangeres en works-
hop, der tager ud-
gangspunkt i særud-
stillingen »Schön-
wahnsinnig« med bille-
der fra hamborgeren
Claus Cléments privat-
samling. Workshoppen
begynder klokken ti og
varer otte timer. (FlA)

Anmeldelse. Der kunne
skrives en afhandling om
den musikstil, Radiostar
diskede op med i Flens-
borghus.

FLENSBORG. Der er de gange,
hvor man går af sted med vishe-
den, at man har hørt noget helt
specielt. Sådan var det efter to en
halv times selskab med Radiohead
i Flensborghus torsdag aften.

Det var sidste orkester i forårs-
programmet »Jazz i Flensborg-
hus«, men det havde lige så meget
med alt muligt andet at gøre end
med jazz. Trommeslageren Anders
Holm gik til sagen som en
rockmusiker - blot lidt mere avan-
ceret. Og de to tenorsaxofonister i

front, Michael Blicher og Frederik
Lundin, gjorde ikke helt som ven-
tet: Her var ingen saxofon-dueller.
Derimod spillede de det samme,
men med Lundin som den nogle
gange lidt tilbagetrukne, der bol-
trede sig med detaljerne. Niclaus
Knudsen kom på krykker og spil-
lede guitar og lap-steel - lidt mere
synlig og hørebar end femteman-
den, Thomas Vang på bas.

Friske retter
Radiostar er et nyt navn i dansk
jazz, og det kan koncertarrangø-
rerne jo kun tage som en cadeau.
Ikke engang den københavnske
verdenspresse har fået øje på de
fem, hvilket egentlig er underligt.
Orkestrets ny cd, »It Cannot 
Bleed«, blev præsenteret den 7.
april, og derfor var det også friske
retter, der blev serveret i Flens-

borg. »The Sadest Song Ever Writ-
ten« blev endog spillet live for al-
lerførste gang.

Navnet kommer fra en sang, der
efter kapelmester Blichers plan
skulle have været orkestrets radio-
hit. Men det går sjældent, som
man planlægger. Nummeret blev
overhalet indenom af andre, der
var bedre, og kom aldrig med på
albummet.

Også det fik vi at høre meget
veloplagt og med Michael Blicher
på to saxofoner samtidig - utrolig
frækt!

Gode kompositioner
Det gik fra den ene yderlighed til
den anden. Musikstilen kunne der
skrives en afhandling om. Impro-
visation var der måske ikke så me-
get af, men til gengæld spændende
kompositioner med jazz, rock, blu-

es og verdensmusik i generne.
Modpolerne var en dejlig ballade
som »Alle The Best To You« og det
vrede nummer »You Don’t Return
My Calls«. Det meste af musikken
var af Michael Blicher - flere af
dem meget morsomme. Blandt an-
det skrammelbluesen »Fathead«,
en hyldest til Ray Charles’ faste
saxofonist David Newmann.

Med på pladen »It Cannot 
Bleed« er sangerinden Marie Fi-
sker. Hende fik vi ikke fornøjelsen
af i Flensborg, men som ekstra-
nummer var hun med på en lydfil
på computeren.

Koncert med Radiostar i Flens-
borghus, torsdag aften. Arran-
gører: Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger og Sydslesvigsk
Forening.

Hans Chr. Davidsen

Fra den ene yderlighed til den anden

Bronzestøbning. Det ar-
kæologiske museum i Ha-
derslev giver moderne
mennesker chancen for at
se, hvordan man støber i
bronze.

HADERSLEV. I weekenden den
28.-29. april, begge dage mellem
klokken 13 og 16, kan man se og
få mere at vide om bronzestøb-
ning, som det foregik i  bronze-
alderen på Skrydstrupkvinden
tid for mere end 3300 år siden.
Museum Sønderjylland i Hader-
slev har inviteret arkæolog og
bronzestøber Ken Ravn Hede-
gaard for at vise, hvordan man

støbte knive, små økser og smyk-
ker omkring 1300 f. Kr. Han har
gennem de seneste 15 år speciali-
seret sig i at rekonstruere både
teknikkerne og genstandene.

De første spor af bronzestøb-
ning i form af bearbejdning af
kobber, stammer fra Balkan-
halvøen og er fra omkring 5000 f.
Kr. I løbet af det tredje årtusinde
f. Kr., finder man ud af at blande
kobber med tin.Ved at blande tin
i kobberet opnår man både, at le-
geringen bliver hårdere, og at
støbeprocessen forbedres. I Dan-
mark dukker bronzeteknologien
op omkring slutningen af bonde-
stenalderen. Gennem analyser af
bronzegenstande har man fundet
frem til, at bronzen er kommet til
Danmark fra Centraleuropa

fuldt færdigblandet formentlig i
form af udtjente redskaber og
skrot, som man så har smeltet om
til nye redskaber og smykker.

Bronze smelter ved temperatu-
rer over 1084 grader. For at få så
høj en temperatur har det været
nødvendigt at anvende blæse-
bælge og trækul frem for almin-
delig brænde.

Små ting er bliver støbt i »æg-
te« forme, det vil sige todelte for-
me, som kan deles og genbruges.
Ved støbning af mere komplice-
rede genstande, som for eksem-
pel lurer og Egtvedpigens bælte-
plade har man anvendt »uægte«
støbeforme og den såkaldte »tab-
te voks’ teknik«. Først formede
man en model af genstanden i
voks, og til denne fastgjordes

tynde voksstænger, som når vok-
sen smeltede bort, skulle danne
støbekanaler for den flydende
bronze. Derpå blev det hele ind-
kapslet i ler og brændt, så vok-
sen smeltede.

Støbningen og fremvisningen
af de mange rekonstruerede gen-
stande foregår foran museet i
Haderslev. Der vil blive vist ra-
geknive, sværd, dolke, bæltepla-
der, knapper og støbeforme. I
forbindelse med demonstratio-
nen af fortidens håndværk, vil
Ken Ravn Hedegaard  fortælle
om fortidens teknik, genstande
og de mange spændende histori-
er der knytter sig til forskningen
omkring håndværket.Vil man vi-
de mere om bronzealderens huse,
grave og religion vil der begge

dage klokken 15 være rundvis-
ninger i museets bronzealderud-
stilling. Museum Sønderjylland i
Haderslev udstiller Skrydstrup-
pigen til den 1. august. Hun er et
lån fra Nationalmuseet i Køben-
havn. (FlA)

Det bliver hulens hedt i Haderslev

Udglødning af en bronzealder-
dolk. (Foto: FlA)


