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Roskilde Festival.
Sydslesvigeren Anne
Julia Raavad er tov-
holder i et projekt,
med fattige kvinder
fra Cambodja. De 
laver tøj efter vest-
lige mønstre og 
tjener deres egne
penge på det.

ROSKILDE. På Roskilde
Festival stod Annie Julia
Raavad selv i en af de kjo-
ler, hun solgte fra Cam-
bodja. De cambodjanske
kvinder, der har syet kjo-
lerne, har alle en ulykkelig
fortid bag sig. Nogle har
været prostituerede, andre
er voldtægtsofre eller er
flygtet fra et liv  med en
voldelig ægtemand.

Annie Julia Raavad ved
det, for hun har selv været
i Cambodja for at sætte
hele produktionen af kjo-
ler, bluser, bæltetasker og
kasketter i gang. For første
gang kunne det dansk de-
signede, men cambodjansk
producerede tøj købes, og
det skete fra Folkekirkens
Nødhjælps Act Against
Slavery-kampagne på fes-
tivalen.

- Tøjet er tegnet af dan-
skere, men lavet i Cam-
bodja. Mange har nok nog-
le fordomme om, at tøj fra
Den tredje Verden er noget
med batik eller sådan no-
get. Men dette er danske
farver og dansk mode, som
kvinderne i Cambodja tje-
ner penge på, fortæller An-

nie Julia Raavad.
Hun har været i Cam-

bodja for at sætte skub i
projektet med kvinderne
bag symaskinerne. Det har
hun gjort sammen med
Folkekirkens Nødhjælp og
to danske designere. Annie
Julia Raavad fremhæver,
at det ikke blot drejer sig

om hjælp, der kommer fra
Vesten til et u-land, men at
kvinderne i Cambodja her
tjener deres egne penge.

Flaskepant
Efter sin studentereksa-
men fra Duborg-Skolen i
Flensborg drog Annie Julia
Raavad for to år siden til

Cambodja for at arbejde
som frivillig på et kvinde-
krisecenter.

- Det, vi solgte på Ros-
kilde Festival, var en én-
gangs-kollektion. Men ide-
en er, at det er noget, der
skal kunne holde i længere
tid og komme kvinderne i
Cambodja til gode, siger

hun. Annie Julia Raavad
studerer statskundskab på
Københavns Universitet og
skal i sommerferien endnu
en gang af sted til Cam-
bodja for at følge op på
projektet. Efter Roskilde
Festival sælges tøjet fra
modeforretningen Fisk i
København.

Mens hun arbejdede som
frivillig på Roskilde Festi-
val, stod hun ved Folkekir-
kens Nødhjælps område
tæt på Orange Scene.

- Det var jo behageligt.
Så nåede jeg også at få lidt
musik med, smilede hun.

Folkekirkens Nødhjælp
samlede desuden flasker
ind på festivalen for at tje-
ne penge til andet humani-
tært arbejde. Desuden blev
der sat fokus på slaveriet i
moderne tid med en rolle-
leg, hvor festivalgæsterne
blev bortført som slaver og
enten skulle betales fri el-
ler måtte tage turen op i
toppen af et højt tårn og få
en lektion i slaveriets store
omfang.

Hans Chr. Davidsen

Køb en kjole fra Cambodja

Annie Julia Raavad arbejdede under Roskilde Festival for Folkekirkens Nødhjælp på behagelig afstand af Orange  Sce-
ne. (Foto: Hans Christian Davidsen)
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KEJTUM. Forfatteren Margarete Boie og Sild
hører sammen.  Margarete Boie opholdt sig på
øen fra 1919 til 1929 og forfattede her en lang
række værker om livet på øen, bade historiske
romaner og samtidsromaner.

»Der sylter Hahn« handler således om Sild i
det 17. århundrede, mens bøgerne »Die 
Schwestern« og »Moiken Peter Ohm« tegner et
portræt af øen i det 18. og det 19. århundrede.
Bogen »Dammbau« handler om tiden omkring
byggeriet af Hindenburg-dæmningen i 1920er-
ne.

På torsdag fortæller Maria-Gesine Thies fra
Sölring Foriining om Margarete Boie og andre
litterære værker, der har en forbindelse til Sild.
Det foregår i Kurforvaltningen i Kejtum og be-
gynder klokken 20.

Billetprisen er ti euro og otte euro for skole-
elever og studerende. (FlA)

Keltisk musik i Kotsenbøl
KOTSENBØL. Den irske sanger og harpespiller
Hilary O’Neil er den 15. juli gæst i St. Nikolai-
Kirche i Kotsenbøl på Ejdersted. Her spiller og
synger hun klassiske keltiske værker på gælisk
og engelsk. Koncerten begynder klokken 20.30. 

(FlA)

Kunst på computer
FLENSBORG. En kunstner behøver ikke blot
være kreativ med penslen. Man kan også lave
kunst med computeren. Det fortæller Marc
Fritzsche fra Hessen om, når Flensborg Univer-
sitet på torsdag indbyder alle interesserede til
en offentlig forelæsning i universitetets hoved-
bygning. Det foregår i rum 633 og begynder
klokken 18.

Marc Fritzsche er projektleder for »nye medi-
er i den æstetiske uddannelse« for lærerstude-
rende i Hessen og vil fortælle om sine erfaringer
med nye medier i kunsten. Efter foredraget un-
derviser han kunststuderende fra Flensborg
Universitet i kunstpædagogik. (FlA)

Litteratur om og fra Sild

FLENSBORG. Torsdag den
18. august klokken 20 er der
jazzkoncert med Tine Bruhn
på Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig.

Tine Bruhn, tidligere
Flensborg og nu bosat i New
York, giver koncert i biblio-
tekets indergård sammen
med Mads Granum Trio fra
København.

Programmet vil byde på
en god blanding af nordiske
viser i jazzarrangementer,

standards, egne komposi-
tioner og moderne instru-
mentalstykker med origina-
le tekster. Tine Bruhn synger
jazz, der er præget af funk
og rhythm’n’blues, men man
vil især i aftenens program
kunne høre hendes danske
musikalske baggrund.

Mads Granum Trio består
foruden kapelmester Gra-
num på klaver af Jakob
Vind Lauritsen på bas og
Ricco Kjær på trommer. Bil-

letter kan købes ved indgan-
gen og koster ti euro.

Koncerten er arrangeret af
Dansk Centralbibliotek i
samarbejde med Sydsles-
vigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsfore-
ninger.

I tilfælde af dårligt vejr
foregår koncerten indenfor. 

(FlA)

Tine Bruhn synger jazz

Sydslesvigeren Tine
Bruhn kommer hjem
fra New York og stil-
ler den 18. august op
sammen med Mads
Granum Trio, som
hun flere gange har
optrådt med. 
(Foto: Povl Klavsen)

BREDSTED. Nordfrisland
har altid været et yndet
sted for kunstmalere. Til de
mest kendte kunstnere i det
20. århundrede hører Al-
bert Johannsen (1890-
1975) og Ingwer Paulsen
(1883-1943).

Dem fortæller kunsthi-
storikeren Astrid Fick om,
når Nordfriisk Instituut i
Bredsted den 13. juli invi-
terer til et kunstforedrag i
forbindelse med »Nordfri-
sisk Sommerinstitut«.

Astrid Fick er leder af
Nordfriesisches Museum i
Husum og er uddannet i
Bamberg og på Technisches
Universität i Berlin.

Foredraget begynder
klokken 19.30. Der er ingen
fastsat entre til arrange-
mentet, men det forventes,
at deltagerne lægger en
skærv ved indgangen. 

(FlA)

Fra Rinkenæs 
til Slesvig
SLESVIG. I foråret viste
en gruppe af danske og ty-
ske kunstnere en udstilling
i Rinkenæs under over-
skriften »Kunst i Kirken«.

Nu vises udstillingen og-
så i Slesvig. På fredag
åbner Kunstverein Schles-
wig und Umgebung udstil-
lingen i Gallberg 80 i Sles-
vig. Her kan kunstværker-
ne ses juli ud.

Der er åbent tirsdag-
torsdag klokken 15-18 og
lørdage klokken 17-19. 

(FlA)

Nordfrisiske
kunstmalere
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