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KULTUR

KONCERTER
hcd

Flensborg. Billetsalg er nu åbent til 
tre koncerter i maj med nyt Grænse-
landskor. 

Koncerterne foregår tirsdag den 
15. maj i den evangelisk-lutherske 
kirke i Læk, onsdag den 16. maj på 
Dansk Centralbibliotek i Flensborg 
og torsdag den 17. maj i Tinglev By-
skov (i tilfælde af dårligt vejr i Ting-
lev Kirke). Alle koncerter begynder 
klokken 20. Billetter kan købes på 
aabenraabib.dk samt på bibliote-
kerne og koster 50 kroner eller syv 
euro. 

Grænselandskoret, der indgår i 
korprojektet Sange på grænsen / Lie-
der kennen keine Grenzen, består af 
30 sangere. Sangerne kommer både 
nord og syd for grænsen.

Koret ledes af operasanger, kom-
ponist og korinstruktør Stig Möglich 
Rasmussen. 
Stig Möglich Rasmussen har specielt 
til Grænselandskoret lavet nyfortol-
kede korarrangementer til grænse-
landets afholdte folkelige sange.

Korets koncertprogram består af 
sange på dansk, tysk, sønderjysk, fri-
sisk og plattysk, med tekst skrevet af 
blandt andre Hermann Green, Jens 
Rosendal, Martin N. Hansen, Knut 
Kiesewetter og L. C. Peters. 

Nyt kor i 
grænselandet

Korleder Stig Möglich Rasmussen. Foto: Niels Johannsen Jacobsen

FAKTA

 Stig Möglich

 
• Uddannet ved Det Kongelige 
Teater og Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium

• Operasanger (bas), pianist, 
komponist, arrangør, korin-
struktør og musikpædagog.

Der Taiwanese Kimbo Ishii wird der Nachfolger von Peter Sommerer sein als musikalischer Leiter am Landestheater.

NEUE LEITUNG
hcd

Flensburg. Neuer Generalmusikdi-
rektor des Schleswig-Holsteinischen 
Landestheaters und der Sinfonieor-
chester GmbH wird der gebürtige 
Taiwanese Kimbo Ishii. Er tritt damit 
die Nachfolge von Peter Sommerer 
an, der 2019 das Landestheater nach 
neun Jahren verlassen wird.

Kimbo Ishii verbrachte seine Kind-
heit im japanischen Kagoshima und 
in Tokio. Mit zwölf Jahren kam er 
nach Wien, besuchte dort das Gym-
nasium und das Konservatorium 
und ging später nach New York, um 
Violine und Dirigieren zu studieren. 
1995 gewann Kimbo Ishii den Inter-
nationalen Nikolai Malko Dirigent-

wettbewerb in Dänemark und war 
1996 Preisträger des »George & Eliza-
beth Gregory Award for Performan-
ce Excellence« der New York Arts 
Foundation.

Von 1999 bis 2007 war Kimbo Is-
hii Generalmusikdirektor des Cay-
uga Chamber Orchestra in Ithaca/
New York und wurde von 2006 bis 
2008 zum 1. Kapellmeister an die Ko-
mische Oper Berlin berufen, wo er 
neben dem umfangreichen Opern-
repertoire auch zahlreiche Orches-
terkonzerte dirigierte.

Von 2007 bis 2012 bekleidete er die 
Position des Generalmusikdirektors 
des Amarillo Symphony Orchestra 
Texas/USA, im Jahr 2010 wurde ihm 
von der Sony Music Foundation der 
»Hideo Saito Memorial Fund Award« 
verliehen, dessen gesamtes Preisgeld 

er dem Tokyo Junior Philhamonic 
Orchestra stiftete.

Seit 2010 ist Kimbo Ishii General-
musikdirektor am Theater Magde-
burg, darüber hinaus verbindet den 
international anerkannten Dirigen-
ten eine intensive Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Orchestern Europas, 
Asiens sowie Nord- und Südameri-
kas. Mit dem Schleswig-Holsteini-
schen Sinfonieorchester studierte 
Kimbo Ishii das 3. Sinfoniekonzert 
der laufenden Spielzeit ein und 
stand am Pult einer bejubelten Auf-
führung von »Cavalleria Rusticana / 
I Pagliacci«. Am Schleswig-Holsteini-
schen Landestheater wird er einen 
Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Neuer Generalmusikdirektor

Lukas Knauer og Susanne Holst kommer fra hver sin side af grænsen. Han er ikke engang halvt så gammel som hende. Og de er 
med i samme kor.

KORMEDLEMMER
hcd

Flensborg. Lukas Knauer er 25 år har 
boet to år i Flensburg og kommer 
oprindeligt fra Rheinland-Pfalz, fra 
en lille landsby tæt på den franske 
grænse. Han har læst politik i Mann-
heim og er ved et tilfælde endt i det 
nordlige Tyskland, fordi han fik ar-
bejde her. Han arbejder som journa-
list for NDR Norddeutscher Rund-
funk i Flensburg.

Lukas Knauer er blevet medlem af 
det nye kor under projektet Sange 
på Grænsen.

- Jeg meldte mig til koret, fordi 
jeg holder af at synge. Både i børne-
have og skolen sang jeg meget, og 
det gjorde jeg også på universitetet. 
Det ville jeg gerne fortsætte med i 
området. Jeg ville også gerne lære de 

forskellige sprog, der findes i græn-
seregionen. I koret synger vi sange 
på dansk, tysk, frisisk og på sønder-

jysk. Og så ville jeg gerne lære nogle 
at kende, der bor her i grænseregio-
nen, fortæller Lukas Knauer.

- Jeg synes der er meget spænden-
de at være med i koret. Vi skal synge 
20 sange, der alle sammen er for-
skellige. Det er på forskellige sprog. 
Hver sang indeholder et stykke kul-
turhistorie. Det har overrasket mig, 
at der er flere danskere end tyskere 
i koret. Bortset fra mig kan de fleste 
andre tyskere i koret dansk. Jeg er 
nok en af de få, der ikke kan dansk. 
Alligevel forstå jeg meget af det der 
bliver sagt på dansk, og det har over-
rasket mig meget, siger han.

Susanne Holst er 57 år . Hun bor 
på Sydals, arbejder som kirkesanger 
i Havnbjerg Kirke og er uddannet 
kirkesanger fra Løgumkloster Kirke-
musikskoler. Susanne Holst er også 
uddannet som dyrlæge, men prakti-
serer ikke længere.

- Jeg er med i det nye kor, fordi jeg 
synger i et andet kor i Sønderborg, 
og der blev jeg opmærksom på det 

her kor. Jeg syntes det lød utrolig 
spændende, siger hun.

- Det tiltrak mig også, at der blev 
stillet krav til korsangernes kunnen, 
samt man skulle igennem en opta-
gelsesprøve for at kunne være med. 
At sangene var på flere sprog, heraf 
nogle jeg ikke kendte, var også et 
stort plus, tilføjer Susanne Holst. 
Hun har lært nye sange på sprog, 
hun ikke kendte. 

- De er arrangeret, så de er dejlige 
at synge og dejlige at øve sig på. Jeg 
har glædet mig til alle prøverne, og 
er altid gået glad hjem bagefter. Og 
det er dejligt at være sammen med 
andre der kan lide at synge. Det har 
været positivt helt igennem, siger 
hun.

To kormedlemmer - et tysk og et dansk

Danskeren Susanne Holst og tyskeren Lukas Knauer. Foto: Niels Johannsen 
Jakobsen

Kimbo Ishii. Foto: SH Landestheater

RESUME

Taiwaneseren Kimbo Ishii efter-
følger i 2019 Peter Sommerer 
som ny generalmusikdirektør 
ved Schleswig-Holsteinisches 
Landestheater og teatrets sym-
foniorkester.

Kimbo Ishii kommer fra en 
tilsvarende stilling på Theater 
Magdeburg, som han har været 
tilknyttet siden 2010.

Han blev i 1995 vinder af den 
internationale Malko-dirigent-
konkurrence i Danmark og har 
tidligere været tilknyttet de sto-
re musikhuse i New York, Ber-
lin, Texas og Tokyo.


