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... men så fik teaterchef Peter Grisebach øje på ham. Fotos: Martin Ziemer

Den 51-årige Kimbo Ishii var egentlig på vej til USA....

Taiwaneser fik et job han ikke søgte
Så er ansættelsen af den ny generalmusikdirektør på Schleswig-Holsteinisches Landestheater formel: Kimbo Ishii har underskrevet
kontrakten sammen med Landestheaters øverste chef, Peter Grisebach.
GENERALMUSIKDIREKTØR
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Der var godt 100 ansøgere
til stillingen som generalmusikdirektør i Flensborg. Ingen af dem fik
den. Det gjorde derimod en dirigent,
der slet ikke havde søgt stillingen.
Den 51-årige taiwaneser Kimbo
Ishii efterfølger Peter Sommerer, der
stopper til næste sommer efter ni år
i stolen som generalmusikdirektør
på Landestheater. Generalmusikdirektøren har den kunstneriske ledelse for symfoniorkestrets og teatrets kor og er en slags chefdirigent
på stedet.
Nyheden om ansættelsen af Kimbo
Ishii slap allerede ud i foråret, men
nu har den officielle kontraktunderskrivelse fundet sted.
Kimbo Ishii blev ikke hyret på en
ansøgning, men blev spottet af Landesthesters øverste chef, Peter Grisebach, under et par gæsteoptrædener
i Slesvig-Holsten. Kimbo Ishii, der
p.t. er chef for symfoniorkestret og

HONKY TONK

Vorverkauf
für KneipenFestival
Flensburg. Zum 18. Mal findet am 22. September das
Honky-Tonk-Kneipenfestival statt,
bei dem Inhaber eines Festivalbändchens eine ganze Nacht lang
Live-Musik in zahlreichen Spielstätten erleben könne - von Rock
und Pop über Blues, Soul, Funk
bis hin zu Folk und Oldies. Mit dabei sind diesmal u.a. Bands wie Joker, Rock Pauli, The Baltic Scots,
Sydney Ellis Quartett, Jamstreet,
Latino total, Behind the Eightball, Kuprat & Haggeney und Top
Union.
Der Vorverkauf mit verbilligten Eintrittsbändchen (14 Euro)
hat begonnen, an der Abendkasse kosten die Bändchen drei Euro
mehr.
Studierende haben die Möglichkeit, die Eintrittsbänder für neun
Euro im Vorverkauf beim AStA
der Hochschule Flensburg zu erwerben. lg
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Gehörte nicht zu den Bewebern
- bekam dennoch die Stelle

Stod ikke i kortene

Mit einer Vertragsunterzeichnung im Flensburger Stadttheater wird
Kimbo Ishii neuer Generalmusikdirektor am Schleswig-Holsteinischen
Landestheater und damit Chef des Sinfonieorchesters und des Opernchores. Am Theater Magdeburg war der 51-Jährige seit 2010 erfolgreich
tätig. Der renommierte Dirigent löst damit Peter Sommerer ab, der
neun Jahre lang die Landessinfoniker leitete. Der gebürtige Taiwanese
Kimbo Ishii gehörte nicht zu den gut 100 Bewerbern und bekam dennoch die Stelle.
operakoret ved teatret i Magdeburg,
var i december sidste år gæstedirigent i Flensborg. På det tidspunkt
var stillingen som ny generalmusikdirektør i Flensborg netop blevet udskrevet, og Peter Grisebach tog derfor kontakt til Kimbo Ishii for at få
ham til Flensborg. Efter en operaaften på Schleswig-Holsteinisches Landestheater var parterne enige, selv
om Kimbo Ishii egentlig havde en

stilling som underviser i USA i kikkerten. Begge Kimbo Ishiis gæsteoptrædener fik gode anmeldelser i de
lokale aviser, og fra orkestret kom
også en god feed-back. Kemien mellem musikerne i et symfoniorkester
og dirigenten spiller en rolle, som
man ikke skal undervurdere.
Peter Grisebach betegner ansættelsen af Kimbo Ishii som »et kup«. Grisebach kommer godt nok kun til at

Kimbo Ishii har aldrig haft ambitioner om at blive dirigent,
indtil han som 21-årig fik en
skade i den ene hånd. Denne
skade satte en stopper for en
ellers lovende fremtid som violinist. Kimbo Ishii var nødt til
at affinde sig med sin skæbne,
skiftede derfor spor og uddannede sig til dirigent.

arbejde sammen med taiwaneseren
i et år. I 2020 stopper Grisebach efter ti år som øverste chef for Landestheater - eller »Generalintendant«,
som det i den tyske teaterverden
hedder i et sprog, der næsten kan
minde om militæret.
Som der næsten er tradition for,
når en ny generalmusikdirektør an-

sættes på et teater, vil vedkommende sjældent udbasunere store revolutioner.
- God musik er god musik, sagde Kimbo Ishii blot ved den officielle
underskrivelse af kontrakten i Flensborg Teater.
Kimbo Ishii lægger sig heller ikke
stilistisk fast og afslører heller ikke
sine egne kæpheste. Det eneste, taiwaneseren ville afsløre i Flensborg,
var programmet for næste års åbningskoncert efter sommerpausen.
Det bliver med Antonín Dvoriaks Niende Symfoni og Peter Tjajkovskijs
Første Klaverkoncert opus 23.
Østrigeren Peter Sommerer har
endnu ikke offentliggjort, hvor han
tager hen efter denne sæson. Det er
normen, at generalmusikdirektører
stopper efter en vis årrække for selv
at komme videre i karrieren og også
for at give ny luft og nye impulser til
det musikteater, de forlader.
Kimbo Ishii har ligeledes beklædt
sin nuværende stilling i Magdeburg
siden 2010.

Autorin liest aus
»Jahre später«

Unge talenter til Tønder

LESUNG

Tønder. Tønderegnens Musikforening tager nu hul på en ny sæson
for klassisk musik. Sæsonen byder
på fem koncerter, hvoraf den første
foregår den 30. september klokken
15 i Pumpehuset på Tønder Museum,
hvor to unge modtagere af Léonie
Sonnings Musikpris, Kirstine Schneider og Christian Grøvlen, på henholdsvis violin og klaver vil spille et
program af Beethoven, Vaughan Williams og Fauré.
- Vi håber, at den unge del af be-

lg

Flensburg. Auch mit ihrem Roman
»Jahre später« ist Angelika Klüssendorf für den Deutschen Buchpreis
nominiert, wie schon bei den Vorgängertiteln »Das Mädchen« und
»April«. Die Autorin erzählt nun
die Geschichte einer starken jungen Frau, die ihren Weg geht unter
widrigen Umständen. »Jahre später«
erzählt von der intensivsten, aber
auch zerstörerischsten Beziehung
des erwachsenen Mädchens April ihrer Ehe.
Auf einer Lesung lernt sie einen
Mann kennen, der April zunächst
durch seine dreist raumnehmende
Art auffällt. Es ist nicht Sympathie,
die sie zusammenführt. Es ist eine
andere Form der Anziehung: Intensität. Angelika Klüssendorf erzählt,
wie eine Liebe zwischen zwei radikalen Einzelgängern entsteht, die
beide mit ihren eigenen Mitteln versuchen, ins Soziale zu finden und

Angelika Klüssendorf. Foto: Gene
Glover

zu sich selbst. Es ist eine Geschichte
von der Bereitschaft, sich zu öffnen,
von glühender Gemeinsamkeit, aber
auch den unaufhaltsamen Fliehkräften, die das Paar auseinandertreiben.
Ohne jemals Partei zu ergreifen oder
seine Figuren zu denunzieren, entwickelt »Jahre später« die Anatomie
einer toxischen Partnerschaft.
Am 25. September liest die Schriftstellerin ab 19.30 Uhr aus ihrem
Buch in der Flensburger Stadtbibliothek. lg

KONCERT
lg

folkningen får lyst til at lukke ører
og øjne op for den klassiske musikverden. Vi har i de tre af koncerterne engageret seks unge, nye, lysende
talenter, siger foreningens formand,
Inge-Lise Popp Stuckert.
Musikforeningens repertoire kan
opleves til rimelige priser. Et medlemskab af foreningen koster 200
kroner, og derefter koster hver koncert 80 kroner. Unge under uddannelse og børn har gratis adgang.
Foreningens nye program, som
lige er udkommet, kan afhentes på
Tønder Museum, Tønder Bibliotek
og på Turistkontoret eller ses på
www.temf.dk eller Facebook.

Lyt til og snak om U2
P6 BEAT KLUB
hcd

Aabenraa. P6 Beat Klub på Aabenraa
Bibliotek mødes næste gang mandag
den 24. september klokken 16. Denne gang er det det irske rockband
U2, der er fokus på. Der skal lyttes
til bandets gode numre og snakkes

om musikken og bandet. Gruppen
er politisk engageret i menneskerettighedsemner og har spillet til »Live
Aid«, og »Stop Sellafield Concert«.
Flere af U2s sange er religiøst prægede, og sangene er blevet brugt til
gudstjenester i den danske folkekirke Der er gratis entré, men der
bedes om tilmelding på aabenraabib.
dk. lg

