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Kunst og kildevand
RANTUM. Der skal læses, spilles skuespil og disku-
teres, når »Kunst:Raum Sylt Quelle« indbyder til
september-dage med litteratur, teater og kunst.

Mineralvandstapperiet syd for Vesterland har
indbudt kunstnere og forfattere fra tre kontinenter
til kultur-aftener. I dagene 3.-6. september er der
debat i produktionshallen. Hvor meget kan man i et
litterært værk som forfatter tillade sig at røbe fra et
privat familieliv? Det er spørgsmålet, som blandt
andre Tanja Dückers, Judith Kuckart og Petra Re-
ski vil forsøge at besvare. 

Fra den 11. til den 14. september kommer en ræk-
ke unge forfattere fra Østeuropa på besøg, og den
21. september er temaet »Unge vilde inden for den
litterære avantgarde« med deltagelse af Michael
Stauffer og Feridun Zaimoglu. Alle arrangementer-
ne begynder klokken 20.30.

»Und jeden Tag verschwinden Worte« er titlen på
et teaterstykke, der er på plakaten den 21. septem-
ber klokken 11.-24. september er der premiere på
forestillingen »Tattoo«, der i de efterfølgende dage
genopføres fire gange.

Endelig er der indtil den 15. september kunstud-
stilling »Art Australia« med ni kunstnere fra Au-
stralien, og den 18. september åbnes en ny udstilling
med den sydafrikanske kunstner Berni Searle. (FlA)

Plattyske sømandssange
OKHOLM. Den plattyske sangkvartet Die Schipper
fra Flensborg optræder den 12. september i
Gasthaus »Zur Mühle« i Okholm i Nordfrisland.
Koncerten begynder klokken 20, og på programmet
er blandt andet gamle sømandssange. Søndag den
14. september klokken 15 gentager Die Schipper
koncerten i Treffpunkt Mürwik i Flensborg. (FlA)

Færre tilskuere - og fremgang
KIEL. Slesvig-Holsten
Musik Festival sluttede i
aftes med den sidste
koncert, »Festival Fina-
le«, i Ostseehalle i Kiel.
Sommerens musikfesti-
val har sat rekord i be-
lægningsprocent med 82.
Det vil sige, at 82 pro-
cent af billetterne til alle
koncerter blev solgt.
122.500 tilskuere trak de
137 koncerter. Det er
færre end sidste års
149.000 tilskuere. Sidste
år var der dog otte kon-
certer flere. De blev spa-
ret væk i år, efter at kul-
turministeriet i Kiel skar
i tilskuddene til musik-
festivalen.

Festivalchef Rolf Beck glæder sig især over, at
koncerterne med britiske temaer trak særlig godt i
gæsterne. I år var festivalens tema-land Storbritan-
nien. (FlA)

Ti år med børneteater
HUSUM. »Månedens børneteater« fylder ti år. Fri-
tidshjem og ungdomshuse i hele Slesvig-Holsten er
med i dette formaliserede samarbejde om at invitere
børneteater af kvalitet ud til de større eller mindre
lokalsamfund. Rent praktisk varetages »Månedens
børneteater« af delstats-foreningen Landesarbejds-
gemeinschaft Soziokultur.

I løbet af de ti år har knap 125.000 tilskuere set
godt 1200 forestillinger med et tilskuergennemsnit
på 100 besøgende, oplyser forretningsfører Günter
Schiemann fra LAG Soziokultur, der har hovedkon-
tor i Husum. Kontoret har netop udsendt program-
met for den kommende sæson. Sæsonen åbnes den
9. september i Haus der Jugend i Husum med fore-
stillingen  »Kleine Köpfe - Große Welten«. Forestil-
lingen begynder klokken 15.

Bagefter kommer »Kleine Köpfe - Große Welten«
til ADS Jugendtreff Ramsharde i Flensborg (10. sep-
tember), Schulzentrum i Skovlund (14. september),
Heilandskapelle i Flensborg-Sporskifte (Weiche)
(15. september), Evangelisches Jugendzentrum En-
gelsby i Flensborg (16. september), Bürgerhaus i
Sønder Brarup (20. september), Hof Akkerboom i
Kiel (24. september), Kulturladen Leuchtturm i 
Kiel (28. september) og Das i Egernførde (30. sep-
tember). (FlA)

Hamlet kommer til Kiel
KIEL. Hamlet bliver ofte spillet oversat til andre
sprog. Den 16. december er der chance for at se Wil-
liam Shakespeares klassiker på originalsproget en-
gelsk, når teatertruppen American Drama Group
gæster Schauspielhaus i Kiel. 

Forestillingen begynder klokken 20. Billetter kan
købes i forsalg i Schauspielhaus. (FlA)

En rigtig dejlig tøs
Anmeldelse. Eileen
Ivers er en sprælsk
dame, der kan lægge
selv den mest bred-
skuldrede mand ned. 

TØNDER. - Vi spiller fra
vore hjerter. Det lover vi,
sagde den sprælske Eileen
Ivers, da hun gik på scenen
i Tønder Festivals Telt 1
fredag og lørdag aften.

Og det var ikke noget
tomt løfte. Efter halvanden
times sved, bersærkergang
på violin og en pirrende
blanding af irsk, latinsk og
afrikansk gik man ud af
teltet i  beruset tilstand -
selv uden øl i blodet: Så
meget kan det musikalske
geni gøre ved dig - og ved
resten af publikum, hvis
opløftede stemning blot
kører i selvsving.

Allerede i det andet
nummer fik Eileen Ivers

publikum op af stolene,
som havde landsholdet
bragt sig foran.

Hendrix på violin
New York Times kalder Ei-
leen Ivers for en »Jimi
Hendrix på violin«, og det
anerkendte Billboard Ma-
gazine nøjes blot med at
skrive »sensation«.

Ni gange har hun været
»All Ireland Fiddle Cham-
pion« - den internationale

roots-scenes Europacup
for violinspillere. Og så var
det ikke desto mindre
første gang, datteren af de
irske immigranter i Bronx
var i Tønder med sit meget
blandede orkester, Immi-
grant Soul. Hun har været
med i mange andre sam-
menhænge, blandt andet i
det irsk-amerikanske Che-
rish The Ladies og top-
gruppen The Chieftains.

Det unikke ved Eileen

Ivers og Immigrant Soul er
den multikulturelle sam-
mensmeltning af stilarter
som funk, soul, caraibiske
forløb og traditionel irsk
musik - en slags afro-jig.

Kavana på scenen
Det er sværere, end det ly-
der, og samtidig forfalder
Eileen Ivers i det irske ma-
teriale ikke til den senti-
mentalitet, der nogle gange
præger amerikanske musi-
kere med irske rødder lidt
for meget.

Efter at have spillet en
melankolsk ballade om si-
ne forældres flugt fra fat-
tigdommen, men også tra-
ditionerne på den grønne
ø, konstaterede hun nøg-
ternt:

- Det rigtigt irske kom-
mer vi aldrig tilbage til.
Kan I forestille jer unge fy-
re fra Bronx skovle hø i Ir-
land?

Blandt overraskelserne i
Telt 1 var en smuk fortolk-
ning af multimanden Ron
Kavanas sange. Han over-
raskede i øvrigt ved at
dukke op på scenen.

Tønder Festival: Eileen
Ivers & Immigrant Soul,
Telt 1 fredag og lørdag
aften.

Hans Chr. Davidsen

Et geni på violin. Eileen Ivers er datter af fattige irske udvandrere og inspireret af det multikulturelle Bronx i New
York. Den baggrund giver en ganske vidunderlig koncertoplevelse. (Foto: Morten Ranners)

Emedin Rivera fra Eileen Ivers’ orkester, Immigrant Soul.
Han sørgede for eksotiske afstikkere til Afrika og Caraibi-
en. (Foto: Morten Ranners)

Ti år gamle jasminer stadig i blomst
TØNDER. Den tidligere leder af
Christianslyst, kursuscentret i
Sydslesvig, kan stadig opleves på
Tønder Festival. Vagn Porsmose
Andersen optræder hver lørdag
klokken 15 i campingpladsens va-
sketelt - blandt vandhaner og va-
skekummer.

Her spiller hygge-orkestret De
blomstrende Jasminers fire med-

lemmer på violin, guitar, savblad
og murerbalje, der fungerer som
bas. Baljen mestres i øvrigt af
sydslesvigeren Klaus Hanten.

Entreindtægterne klares uden
indblanding fra skattevæsenet.
Hvert nummer koster ganske en-
kelt en øl.

I år kunne orkestret fejre ti års
jubilæum. Historien om De blom-

strende Jasminer går tilbage til
1993 med nogle spredte akkorder
på et par kasser øl. Året efter skul-
le øvelserne gentages, men Vagn
Porsmose Andersens telt blæste
væk, så koncerten måtte flyttes til
vasketeltet.

Og her har De blomstrende
Jasminer spillet lige siden.

Hans Chr. Davidsen

Den engelske violinist
Nigel Kennedy var en af
de kunstnere, der trak
rigtig mange tilskuere.

(Foto: FlA)


