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Hofkultur. Typisk
nordtyskere, sagde
en glad dansedame
om sine landsmænd.
Damen i punchboden
ville ikke hoste op
med opskriften. Og
en Duborg-lærer fik
serveret salsa, før
hun går på pension.
Flensborg sommer-
kulturfestival Hof-
kultur kom godt i
gang.

FLENSBORG. Da det øse-
de ned i timerne forinden,
undrede det kollegerne:

- Har de virkelig tænkt
sig at holde det udendørs,
lød det forundret.

Men arrangørerne af
Flensburger Hofkultur var
mere forudseende end så
mange andre.

Der faldt ikke en dråbe,
da Flensborgs sommerkul-
turfest fredag aften blev
åbnet i søfartsmuseets
baggård. Og så var der jo
næsten cubansk stemning
med orkestret Mas Que
Nada, der navnet til trods
har base i Tyskland og pri-
mært består af musikere
med blond eller kommune-
farvet hår.

Silke Ohe fra Flensborg
trippede over ved hjørnet
af scenen for at komme ud
på brostenene, og den hel-
dige partner blev Wolfgang
Wehrum fra »Samba Brasi-
liana«, hvor de begge har
taget dansekurser.

I godt humør
- Det er slet ikke så svært,
som det måske ser ud til,
sagde Silke Ohe efter at
have haft to års undervis-
ning i latinamerikanske
danse.

- Musikken gør mig i
godt humør, og se, nu kom-
mer alle nordtyskerne en-
delig ud for at danse. De

har brug for at se tiden lidt
an, sagde Silke Ohe.

Skippers punsch
Et andet sted i søfartsmu-
seets baggård  stod Lore
Falck og sørgede for cari-
bisk stemning af en lidt
anden kaliber: Skippers
punsch på »original op-
skrift fra Caribien«, som
det hed på reklamen.

- Må vi ikke høre, hvad
du kommer i den? spurgte
vi.

- Nej... nej.... nej... Den
vil jeg ikke af med, sagde
Lore Falck.

Hun er frivillig medhjæl-
per og medlem af søfarts-
museets støtteforening og
holder tilsyneladende godt
fast på den hemmelighed,
hun har fået af en kaptajn
Mathiessen.

- Men du må se mig lave
den og smage en på husets
regning, tilbød hun.

Og vi kan røbe, at der
var godt med rom i.

Hvert år, når der er Hof-
kultur bag søfartsmuseet,
står Lore Falck og et par
andre fra søfartsmuseets
støtteforening og tjener
penge til museet. 700 euro
er det blevet til nogle år,
men fredag aften var der
knap så meget salg i sager-
ne.

-Vejret, sagde damerne i
boden. Blandt dem var og-
så SSWeren Silke Hinrich-
sen.

Første dag 
på pension
Mens Mas Que Nada serve-
rede salsa, cha-cha-cha,
cumbia og mambo fra sce-
nen, gik Maike Lohse
rundt og følte sig, som var
hun på Cuba.

- Det er jo næsten som at
være der. Jeg har været på
Cuba for at lære spansk
for nogle år siden, siger
den nu forhenværende Du-
borg-lærer.

Fredag var nemlig hen-
des sidste arbejdsdag.

- Dette er en dejlig måde

at gå på pension på, sagde
hun.

Trompeter, basuner, con-
ga fyldte luften sammen
med bongo, timbales, kon-
trabas, piano og sang.

Bandet spillede klassike-
re som »Oye Como Va« og
»Mambo nr. 5« og originale
cubanske arrangementer.

700 gæster
Navnet »Mas Que Nada« er
egentlig portugisisk og be-
tyder noget i retning af:
»Hvad skal det betyde?« .
Mange steder skrives det
dog med den forkerte sta-
vemåde »Mais que nada«,
hvilket betyder »mere end
ingenting«. Og det var med
det slogan, orkestret blev
budt velkommen på sce-
nen.

Kendere af latinameri-
kansk musik vil dog nok
mest huske sætningen som
titlen på en sang af brasi-
lianeren Sérgio Mendes.
Kompositionen skal dog i
virkeligheden tilskrives
landsmanden Jorge Ben
Jor, der dog kun rigtig slog
igennem med den i hjem-
landet.

Koncerten med Mas Que

Nada trak omkring 700
gæster, der fyldte godt op i
søfartsmuseets gård.

Der er endnu en chance
for at opleve Mas Que Na-
da i Sydslesvig. Torsdag
den 14. august klokken 20
optræder bandet på Rat-
hausmarkt i Egernførde.

Flensburger Hofkultur:
Åbningskoncert med
Mas Que Nada i søfarts-
museets baggård, fredag
aften.

Hans Christian Davidsen 

Fuld støtte
til Cuba

700 mennesker var samlet i søfartsmuseets baggård.

Sangerparret i Mas Que
Nada sørgede for den

rette stemning til Hof-
kulturs åbning.

Der var også latinamerikansk islæt i Mas Que Nada. Der blev serveret salsa, cha-cha-cha, cumbia og mambo.

Der var gang i den, da først danseholdet sprang ud på brostenene. Med ansigtet vendt mod fotografen er det Silke Ohe.
(Fotos: Lars Salomonsen)

VESTERLAND. Oboisten og horn-
spilleren Luis Caceres-Moncada
stammer fra Venezuela og har en lang
musikalsk karriere i Tyskland bag sig.

Søndag den 27. juli  giver han kon-
cert i St. Nicolai-Kirche i Vesterland,
hvor han sammen med organist Mar-
tin Stephan spiller værker af Hein-
rich, Schütz, Georg Philipp Telemann,
Edward Elgar med flere.

Koncerten begynder klokken 20.15.
(FlA)

Horn og obo på Sild
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