
2 Flensborg og omegn lørdag 1. juni 2019

Flensborg. Danskerne skal til 
stemmeurnerne grundlovsdag, 
onsdag den 5. juni, og i den an-
ledning inviterer SSW, SSW-U og 
Flensborg Bibliotek til valgaften 
på biblioteket.

Fra kl. 19 er der direkte trans-
mission på storskærm, oplæg og 
kommentarer, og der serveres 
snacks, øl, vin og vand.

Alle er velkommen. tf

FOLKETINGSVALG

Valgaften på 
biblioteket

Flensburg. Die Christusgemeinde 
Mürwik, Fördestr. 4, lädt alle Bür-
gerinnen und Bürger Flensburgs 
zum alljährlichen Fest der Religi-
onen.

Am Pfingstmontag, 10. Juni von 
14 bis 17 Uhr, gestalten unter an-
derem die jüdische Gemeinde, die 
Bahá'í Gemeinde, der Moderne 
Islamische Verein e.V., Einzelper-
sonen sowie die Christusgemein-
de Mürwik gemeinsam die Feier 
unter dem Motto »Das Gebet ver-
bindet«.

Nach der Feier in der Christus-
kirche gibt es die Gelegenheit 
zum Austausch bei Kaffee und Ku-
chen und - wer mag - auch beim 
Volkstanz. tf

RELIGION

Das Gebet 
verbindet

Flensborg. Den aktuelle udstilling 
fra »pro asyl« om overtrædelser 
af menneskerettigheder over for 
flygtninge og asylansøgere i Euro-
pa, som lige nu kan ses i Sankt Ni-
kolaj Kirke i Flensborg, forlænges 
til slutningen af juni.

Kirken ved Søndertorv/Süder-
markt er åben hver dag kl. 9-18. tf

ÅBEN KIRKE

Udstilling 
forlænges

Wassersleben. Mandag den 3. juni 
begynder arbejdet med den ny 
strandpromenade i Wassersleben.

Arbejdet begynder ved stranden 
ud for strandpavillonen og bevæ-
ger sig mod syd i første omgang 
til helleanlægget på vejen.

Her bliver det af sikkerheds-
hensyn nødvendigt også at spærre 
fortovet, og hastighedsgrænsen 
sættes ned til 30 km/t.

Når dette stykke er færdigt, flyt-
ter arbejdet videre mod syd frem 
til indkørslen til Hotel Wassersle-
ben. Arbejdet ventes ikke færdigt 
før slutningen af året. tf

STRANDPROMENADE

Nu begynder 
arbejdet

Læs det sidste 
nye på www.fla.de

Babykoncerterne giver forældregenerationen mulighed for både at komme ud og opleve noget kulturelt. Musikken var afdæmpet, så også små ører kunne  
holde ud at være i lokalet. Foto: Martin Ziemer

Torsdag gav »Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester« årets to eneste koncerter for de helt små. Og 
det var igen en stor succes.

KONCERT
Trine Flamming
tf@fla.de

Flensborg. Det er symfoniorkestrets 
mest succesrige koncept, det er van-
vittigt sjovt, og det er et af årets abso-
lutte højdepunkter.

Så klart fortæller dirigent Peter 
Sommerer, hvordan det er for Schles-
wig-Holsteinisches Sinfonieorchester 
at spille »babykoncert«.

Koncerterne finder sted en gang 
om året og er for børn fra 0 år - og 
selvfølgelig deres voksne.

De fandt i år sted for tredje år i 
træk med to koncerter Kristi him-
melfartsdag, og billetterne var revet 
væk.

Der er udsolgt i løbet af 24 timer 
og venteliste til koncerterne, og det 
kan intet andet koncept i symfonior-
kester-regi prale af.

Alt er tilladt
Babykoncerterne er da også noget 
ganske særligt.

- Det er som at være til en stor fa-
miliefest. Det er afslappet og ikke så 
stift, fortalte tovholder Regina Mell 
inden torsdagens første koncert.

Alene oplægget til koncerten er 

meget nede på jorden. »Mulighed for 
at skifte ble« og »parkeringspladser 
til barnevogne« hed det blandt andet. 
Og nok så vigtigt: »Alt er tilladt«.

Det bekræftede Regina Mell:
- Det er det virkelig. Børnene kan 

bevæge sig frit, også rundt blandt 
musikerne, hvis de har lyst. Dirigen-
ten har før dirigeret med et barn på 
armen, sagde hun.

Da koncerten i orkesterets øvesal 
på Museumsberg gik i gang, blev det 
også tydeligt for enhver.

Allerede ved første nummer kig-
gede Peter Sommerer ned på gulvet 
bag sig, hvor børnene sad eller lå, og 
kort efter opfordrede han dem til at 
komme nærmere, hvis de havde lyst.

- Det her er vores dagligstue, og 
som sædvanlig må man gerne kom-
me herop til mig og opleve koncer-

ten på allernærmeste hold, sagde 
han.

Unge dirigenter
Der gik et stykke tid af koncertens 
tre kvarter, før de første børn vovede 
sig op på pulten til Peter Sommerer, 
men så blev de også modtaget med 
klapsalver fra orkestret, som det sig 
hør og bør, når dirigenten indtager 
sin plads, og de var med til at dirige-
re sammen med den voksne dirigent.

Blandt det unge publikum sad et 
par stykker og dirigerede på afstand. 

Nogle klappede, andre dansede, og 
langt de fleste kiggede og lyttede 
opmærksomt til musikken. Enkelte 
faldt i søvn. Musikken var afdæmpet, 
så også små ører kunne holde ud at 
være i lokalet, og det hele blev kryd-
ret med et par sange sunget af Lan-
desTheaters børnekor.

Babykoncerterne giver forældre-
generationen mulighed for både at 
komme ud og opleve noget kulturelt 
uden at skulle tænke på, hvor børne-
ne skal være imens, og at opleve no-
get sammen med børnene. Og foræl-
drene har da også ganske givet nydt 
musikken, men deres opmærksom-
hed var nu primært rettet mod deres 
børn for at se, hvordan de reagerede 
på musikken.

Om der også næste år og i givet 
fald hvornår arrangeres babykon-
cert, vides endnu ikke. Men er man 
interesseret, skal man holde øjne og 
ører åbne og reagere hurtigt, for der 
er kun omkring 60 billetter til salg til 
hver koncert.

Babyer i orkestrets dagligstue

Nogle klappede, andre dansede, og langt de fleste kiggede og lyttede op-
mærksomt til musikken. Foto: Trine Flamming

RESÜMEE

Klassische Kleinkinderkonzerte 
Am Donnerstag gab das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester die  
zwei einzigen Konzerte des Jahres für die ganz Kleinen. Die Konzerte 
finden einmal im Jahr statt und richten sich an Kleinkinder ab 0 Jahren 
- und natürlich an deren erwachsene Begleitung. Beide Konzerte waren 
innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, und es gab lange Wartelisten. 
Keine andere Veranstaltung des Sinfonieorchesters kann da mithalten.

»Es ist das erfolgreichste Konzept des Sinfonieorchesters, es macht 
wahnsinnig viel Spaß und ist einer der absoluten Höhepunkte des Jah-
res«, sagt Dirigent Peter Sommerer über die »Babykonzerte«, bei denen 
alles erlaubt ist - auch mal das Dirigentenpult zu übernehmen.

Det er som at være til en stor familiefest. Det er 
afslappet og ikke så stift.

Regina Mell


