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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
LOTTO
fredag-søndag kl. 20. man-
dag-torsdag kl. 21.
ASTERIX OG
VIKINGERNE
fredag-søndag kl. 19. man-
dag-torsdag kl. 18.30.
THE OMEN
mandag-torsdag kl. 20.30.

Kosmorama, Haderslev
POSEIDON
fredag-torsdag kl.
19 og 21.15.
DA VINCI MYSTERIET
fredag-torsdag kl. 20.15.
ASTERIX OG
VIKINGERNE
fredag-torsdag kl. 18.30.

Kino, Aabenraa
DA VINCI MYSTERIET
fredag-torsdag kl. 19.30.
ASTERIX OG
VIKINGERNE
fredag-torsdag kl. 17.30.
SCARY MOVIE 4
fredag-søndag kl. 20.30.
ICE AGE 2
mandag-torsdag kl. 16.15.
THE OMEN
mandag-torsdag kl. 21.
GRØNNE HJERTER
mandag-torsdag kl. 18.
DEN HVIDE MASAI
mandag-torsdag kl. 18.

Kosmorama, Sønderborg
ASTERIX OG
VIKINGERNE
fredag-søndag kl. 17.15.
DA VINCI MYSTERIET
fredag-torsdag kl. 20.30.
LOTTO
fredag-torsdag kl. 18.45.
POSEIDON
fredag-torsdag kl. 19.30 
og 21.15.
SANDHEDEN OM
RØDHÆTTE
fredag-torsdag kl. 17.45.

Biograflisten er baseret på
de oplysninger, de enkelte
biografer har stillet til
rådighed for Flensborg
Avis. Listen gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 6. juli.

Dobbeltkoncert i
Frederiksstad
FREDERIKSSTAD. Den
danske menighed og den
remonstrantiske menighed
i Frederiksstad inviterer 
alle interesserede til en
usædvanlig orgelkoncert
på mandag. Orgelkoncer-
ten begynder kl. 19.30 i
Mennonitterkirken Am
Mittelburgwall 21, hvor
universitetsorganist Wie-
land Meinhold fra Erfurt i
Thüringen vil spille værker
fra blandt andre Niels W.
Gade, Gottfred Matthison-
Hansen samt orgelimprovi-
sationer over temaer fra
Rud I. Langgaard.

Derefter går vandringen
til Den Remonstrantiske
Kirke, hvor Meinhold vil
spille hollandske orgelvær-
ker fra blandt andre Abra-
ham van den Kerkhoven,
Jan Pieterzon Sweelinck.

Organisten Meinhold har
indspilet over 15 cd’er og
har en forkærlighed for
skandinavisk og hollandsk
orgelmusik. Billetprisen for
begge koncerter er otte
euro. (FlA)

Roskilde Festival åbnede i søndags portene for de første festival-
deltagere til en udsolgt festival med 75.000 solgte billetter.

At rejse et telt tærer gevaldigt på kræfterne.
(Fotos: Linda Henriksen/Scanpix)

Festival. I eftermid-
dag skydes Roskilde
Festival officielt i
gang. I år er luk-
susproblemet, at
mange gode bands
spiller på samme tid.

ROSKILDE Festival er al-
lerede begyndt, selv om
musikken på de seks offici-
elle først går i gang i efter-
middag. Stjernerne fødes
på festivalens populære
opvarmningsscene på cam-
pingområdet, hvor en ræk-
ke amatørbands har spillet
de seneste dage.

Roskilde Festivals gæster
diskuterer hvert år ivrigt

sammensætningen af pro-
grammet og musiknavne-
ne. I år er ingen undtagel-
se. Arrangørerne har pla-
ceret en række bands fra
samme rockgenre på den

sidste dag - søndag. Disse
bands kommer til at spille
oven i og lige efter hinan-
den, hvilket har gjort en
del festivalgæster vrede.

På festivalens hjemmesi-

de begrundes dette med, at
der er tale om et luk-
susproblem, men at man
selvfølgelig har forsøgt at
stable fire ligevægtige
koncertdage på benene.

»Men det ville da være
fjollet at skulle takke nej
til The Strokes og Franz
Ferdinand, fordi søndagen
har for mange gode navne
– især hvis bandene kun
kan spille denne dag«, står
der på hjemmesiden. Ros-
kilde Festivals talsmand,
Esben Danielsen, siger
dog, at festivalen har let
ved at tiltrække de bedste
bands. I artiklen nævnes
også Rumpistol og Arctic
Monkeys.

Der er dog generelt enig-
hed om, at musikudbuddet
ikke har været bedre i
mange år.

De første dage i Roskilde
er forløbet roligt, oplyser
det lokale politi.Vejrprofe-
terne lover et optimalt fes-
tivalvejr med masser af sol,
ingen vind, ingen regn og
op til 25 grader.

I eftermiddag åbner An-
nie Nightingale i Metropol
og Editors på Odeon-sce-
nen. Aftenens topnavn er
Guns N’ Roses på Orange
Scene.

Hans Chr. Davidsen

Klar til sol og musik

Her hygger en gruppe sig efter, at teltet er kommet på plads.

Rundvisning til  Richter
FLENSBORG. Museumsgæsterne får chan-
cen for at få lidt mere at vide om Gerhard
Richters billeder, end de vil få ved blot selv
at gå rundt i udstillingen på Museumsberg i
Flensborg.

I dag klokken 15 tilbyder museet en rund-
visning i Hans-Christiansen-Haus. Rundvi-
seren er kunsthistoriker Julia Hümme. (FlA)

Oplæsning på Diako
FLENSBORG. Kathinka Wantula læser på
mandag klokken 19 op af sin kriminalroman
»Das weiße Amulett«. Det sker i Diakonisse-
anstaltens psykiatri-café i Flensborg.
Kathinka Wantula er medlem af forfatterfor-
bundet i Slesvig-Holsten. Arrangementet er
et samarbejde mellem Diako-boghandlen og
foreningen Flensburger Autoren-Treff.

(FlA)

Kosakker i Nykirke
NYKIRKE. Betagende stemmer, stærk tro og
lidenskab. Det er nogle af de ting, der fasci-
nerer mange ved traditionel russisk kirke-
musik.

Lørdag den 22. juli kommer Rostov Don-
kosakker til Nykirke i Nordfrisland, hvor de
giver en koncert i St. Johannis Kirche. På
programmet er klassikere som Kalinka,
Stenka Rasin og Volgaslæberen. Koncerten
begynder klokken 20. Billetter kan købes i
forsalg i Viddingherreds informationscen-
trum i Klangsbøl, Spar-supermarkedet i Ny-
kirke og menighedskontoret i Nykirke. (FlA)

Poseidon. (Foto: DB)

Ændringer i
festivalprogram
KIEL. De første afbud er begyndt at tikke ind til
Slesvig-Holsten Musik Festival. Alle tre planlagte
koncerter med Nederlands Dans Theater aflyses.
Til gengæld byder festivalen på en ekstra koncert
med den amerikanske kirkesanger Carla Bley på
Salzau Slot den 26. august. Den første koncert fo-
regår i Halle 400 i Kiel dagen før. (FlA)

Carla Bley er så efterspurgt, at hun giver en ek-
stra koncert. (Foto: SHMF)

KØBENHAVN. Danske unge er lovlydige,
når de henter musik på internettet, skri-
ver Politiken.

En undersøgelse foretaget af Nokia og
musikkanalen MTV viser, at et stort fler-
tal af de danske unge betaler for musik,
de henter på nettet. Unge normænd tæn-
ker lige modsat: 62 procent af dem betaler
ikke for den musik, de henter på nettet.
Resultatet af undersøgelsen glæder mu-
sikbranchen.

- Vi hilser tendensen meget velkommen,
siger Jesper Bay, formand for IFPI Dan-
mark, pladebranchens internationale or-
ganisation her i landet.

Hele 64 procent af de danskere mellem
15 og 35 år, der er blevet spurgt, betaler
oftest eller altid for de sange, de down-
loader.

Samlet for de tre lande er 42 procent af
de unge villige til at betale for den musik,
de henter på nettet.

Det overrasker både Nokia og MTV, at
de danske unge i så høj grad betaler for
den musik, de downloader via nettet til
mobilen.

-De viser en større betalingsvillighed
end for et par år siden.Vi blev ikke or-
dentligt opdraget til at betale for de pro-
dukter, der lå på nettet dengang, men nu
smelter tingene mere sammen, og nu ved
vi godt, at det koster, siger Sigurd Leth
direktør i Nokia Multimedie i Norden.

(FlA)

Unge danskere
betaler gerne 
for musik


