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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
Oplysninger foreligger 
ikke.

Kosmorama, Haderslev
SINBAD
lørda-torsdag kl. 12.15.
DET HEMMELIGHEDS-
FULDE SELSKAB
fredag-torsdag kl. 17.30.
BAD BOYS 2
fredag kl. 19 og 21.30.
AMERICAN PIE
fredag kl. 19.35 og 21.45.
lørdag-torsdag kl. 14,
19.35 og 21.45.
MØGUNGER
fredag kl. 17.15. lørdag-
torsdag kl. 12.45, 15.45 og
17.15.

Kino, Aabenraa
PIRATES OF THE 
CARRIBEAN
fredag kl. 19.15 og 22. lør-
dag-torsdag kl. 13, 19.15
og 22.
DET HEMMELIGHEDS-
FULDE SELSKAB
fredag-torsdag kl. 17.15.
BAD BOYS 2
fredag kl. 19 og 21.45. lør-
dag-torsdag kl. 14.30, 19
og 21.45.
MØGUNGER
fredag. kl. 17.30. lørdag-
torsdag kl. 12.45, 15.45 og
17.30.

Kosmorama, Sønderborg
PIRATES OF THE 
CARRIBEAN
lørdag-torsdag kl. 14.30.
SINBAD
lørdag-torsdag kl. 13.
DET HEMMELIGHEDS-
FULDE SELSKAB
lørdag-torsdag kl. 14.
BAD BOYS 2
fredag-torsdag kl. 18 og
20.45.
AMERICAN PIE
lørdag-torsdag kl. 17,
18.45 og 21.15.
MØGUNGER
fredag kl. 16.15. lørdag-
torsdag kl. 12.15 og 16.15.

Biograflisten gælder fra og
med i morgen, fredag, til
og med torsdag den 17. ok-
tober. Listen er baseret på
de oplysninger, de enkelte
biografer har stillet til
rådighed for Flensborg
Avis.

Sprogvrider 
i Harreslev
HARRESLEV. På lørdag og
søndag holder SPD i Har-
reslev kulturaften i »Ole
Möhl«. Friedhelm Kändler,
der er forfatter, poet og
»sprogvrider« fra Hanno-
ver, kommer og underhol-
der med sit ny program
»Das Leben ist ESO«. 

Friedheim Kändler har
tidligere fået megen ros for
sin optræden med »Mehr-
chen Stunde«. På sin helt
egen måde filosoferer han
over sprogets funktion.
Hans digte er små historier
om søgen efter lykke. 

Arrangementet starter kl.
20 lørdag og kl. 19 søndag.
Billetter kan købes hos
boghandelen Hilary, Mus-
beker Weg 1 i Harreslev.
Prisen er ti euro. 

Nærmere information
kan findes på: www.spd-
harrislee.de (FlA)

Trommeslageren Adam
Nussbaum var fløjet ind fra

USA og spillede i Flens-
borghus. Flere af numrene

for første gang.

Uffe Steen er på hjemmebane i blues.
(Fotos: Morten Ranners)

God groove i luften
Anmeldelse. Uffe Steen
Trio spillede numre, den
aldrig havde øvet før. Det
gav en meget intens 
koncertoplevelse i 
Flensborghus.

FLENSBORG. Måske lagde publi-
kum slet ikke mærke til det, før
langt ind i koncerten.

Men spændingen hang i luften,
da Uffe Steen Trio tirsdag aften
mødtes til koncert i Flensborghus.
Trommeslageren Adam Nussbaum
(især kendt fra John Scofield Trio)
var fløjet direkte ind fra USA, og
flere af Uffe Steens nye numre
havde trioen end ikke øvet før - ja
nogle af dem var totalt ukendte for
Nussbaum, der blot hoppede med

på gehør.
Uffe Steen bad allerede før kon-

certen om at få lyset tændt i hele
salen. - Jeg vil gerne kunne se pub-
likum, lød det.

Det er meget muligt, men mange
blandt publikum var synligt util-
fredse med denne ugemytlige be-
lysning. De fik da også deres ret i
andet sæt, da lyset forblev slukket,
så der kun var spots tilbage.

Autencitet
Premieren på de mange ukendte
numre var med til at give koncer-
ten en ekstra portion autencitet og
følelse af live-jazz.

Selv om Uffe Steen er på hjem-
mebane i bluesrock, lod han det
dæmpede spil fylde det meste af
første sæt. Det bestod både af
numre fra trioens første cd »Play«
og af nye numre, der bliver optaget

på en cd nummer to under den
kommende turne i Danmark.

Det første nye nummer var en
tango med titlen »Time«, som 
Adam Nussbaum trommede med
både hænder og stikker. I den folk-
prægede »House Of The Single
Sun« fejede amerikaneren så me-
get med bladene, at viskernes trå-
de bogstaveligt talt fløj i luften.

Smukke baslinjer 
Lennart Ginman gjorde ikke meget
væsen af sig solo, men lagde nogle
enkle og smukke baslinjer ind gen-
nem numrene og demonstrerede i
det hele taget en meget personlig
spillestil.

Der var interessante arrange-
menter af jazzstandarder som
»Sunny Side of The Street« og
»Summertime«, men rigtig vildt og
specielt for trioen blev det, når der

kom en dråbe blues i cocktailen -
som for eksempel i »Dust in My
Coffee«. Her viste Uffe Steen tek-
nisk overlegent guitarspil og fik en
god groove ud i salen.

Men særkendet for hans trio er
frem for alt sammenspil og knap så
meget solo.

Uffe Steen kommer i øvrigt snart
til Sydslesvig igen. Onsdag den 5.
november spiller han til Schles-
wiger Jazzherbst sammen med
kvartetten The Blue Junction.

Uffe Steen Trio i Flensborghus,
tirsdag aften. Arrangører:
Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger og Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Rundvisning på Gottorp Slot
SLESVIG. Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
tilbyder på søndag publikum en rundvisning til
særudstillingen »Expressionismus und Wahnsinn«
på Gottorp Slot. Kunsthistorikeren Matthias Ohm
viser rundt klokken 11. Mødested er ved billetkas-
sen foran slottet. Der opkræves entre. (FlA)

Komiker til Aabenraa
AABENRAA. Den populære studievært og standup-
komiker Peter Kær kommer den 24. oktober  til Aa-
benraa med sin forestilling »Brudekjoler og rat-
slør«.

I NygadeHuset sætter Peter Kær mænd, kvinder
og parforholdet under mikroskopet og undersøger
de små forskelle, der kan være svære at leve med og
umulige at undvære. Arrangementet begynder
klokken 20. Billetsalget er startet på www.billetby-
en.dk eller telefonnummeret 74 62 35 00. (FlA)

Ny museumschef i Husum
Nyt job. 39-årig kunsthistoriker
fra Sydtyskland er ansat som
chef for museumssammenslut-
ningen i Nordfriesland.

HUSUM. Den 1. januar næste år starter
39-årige Astrid Fick arbejdet som ny chef
for museumssammenslutningen i
Nordfriesland, Museumsverbund Nord-
friesland. 

Kunsthistorikeren fra Bayern afløser
biologen Klaus Lengsfeld, der uventet dø-
de forrige år. Astrid Fick blev valgt til job-
bet blandt 243 ansøgere. Astrid Fick har
siden 1999 været direktør for bymuseerne
i Weissenfeld i Sachsen-Anhalt.

På sin ny arbejdsplads bliver Astrid Fick
chef for 13 medarbejdere. Målet for den

fremtidige leder er at lokke flere besøgen-
de til Ludwig-Nissen-Haus, Husum Slot
og Ostenfelder Bauernhaus, der alle hører
under museumssammenslutningen. 

Salget af billetter i de tre museer i
Husum er nemlig raslet ned fra 50.000 om
året i starten af 1990erne til blot 20.000 i
år 2002. 

Astrid Ficks første opgave bliver op-
førelsen af et vestkyst-bibliotek. Samtidig
undersøges det, om amtsarkivet i
Nordfrisland kan flyttes til Ludwig-Nis-
sen-Haus. Derudover skal der i Ludwig-
Nissen-Haus også opstilles en stormflods-
model, der skal få de besøgende til at  in-
teressere sig mere for kystsikring, oplyser
den ny leder.

(FlA)


