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Fotograf har været på rejse gennem Sønderjylland og dokumenterer dansk og tysk arkitektur på en  ud-
stilling i Augustenborg.

UDSTILLING
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Augustenborg. Fotograf Luca Berti 
har i anledning af 100-året for Gen-
foreningen foretaget en historisk og 
kunstnerisk fotorejse i Sønderjyl-
land.

Turen foregik på cykel og til fods 
med det formål at indfange stem-
ningen i landskabet, den traditio-
nelle danske og tyske arkitektur og 
de mennesker, som han mødte på 
sin vej.

Resultatet af fotorejsen vises nu på 
den fotodokumentariske udstilling 
»Ud i landskabet - Ind i historien« i 
kunsthallen Augustiana i Augusten-
borg. Udstillingen omfatter 50 foto-
grafier og er en del af Sønderborgs 
officielle markering af genforenings-
jubilæet

Luca Berti er født i Firenze i 1978, 
men har været bosat i København 
siden 2008. Han har med sine kul-
turhistoriske projekter samarbejdet 
med en række nationale og regio-
nale museer i Danmark, Norge, Sve-

rige, Finland, Estland, Letland og 
Italien. Luca Berti har udgivet ti foto-
bøger om livet og kulturen i de nor-
diske lande.

Udstillingen er en undersøgelse af, 
hvad national og regional identitet 
er i vores tidsalder, og er støttet af 
Genforeningen 2020-pulje.

Udstillingsperioden er fra den 24. 
juni til 22. november. Åbningstider-
ne Tirsdag-søndag klokken 12 til 16 
Entré: Gratis adgang.

Augustiana holder til i palæet ved 
Augustenborg Slot, hvor skiftende 
udstillinger, med hovedvægten lagt 
på moderne kunst, og andre kultur-
arrangementer finder sted. Det om-
kringliggende parkanlæg rummer 
også et stor antal skulpturer.

Stemninger i sønderjyske landskaber
En sønderjysk gård fotograferet af italieneren Luca Berti. Billedet er med på en udstilling i kunsthallen Augustiana i Augustenborg.

Titlen på dette billede 
må siges at være dæk-

kende for indholdet. Det 
hedder »Pige med kat«.

Forestillinger aflyses eller udsættes og erstattes af nye stykker, så corona-forskrifterne kan overholdes.

TEATER OG CORONA
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Rendsborg. Corona-krisen får stor 
indvirkning på næste års teater-
sæson i Slesvig-Holsten. En række 
forestillinger på Schleswig-Holstei-
nisches Landestheater bliver helt 
aflyst eller udsat. Det vil ikke være 
muligt at tegne abonnement, så man 
kan tage flere forestillinger med i 
én pakke. Og samtlige busture fra 
oplandet til teatrene i Rendsborg og 
Flensborg bliver aflyst.

Optakten til teatersæsonen, der 
finder sted i de tre byer Itzehoe, 
Rendsborg og Flensborg, bliver gene-
ralprøven på de nye hygiejneregler 

i teatret, og derfor ændres titlen fra 
»Vorhang auf!« til »Vorhang auf - zur 
Probe!«. Forestillingen »Wie im Him-
mel«, der skulle have haft premiere 
den 12. september, udsættes og er-
stattes af Alan Ayckborns komedie 
»Glückliche Zeiten«.

»Der Kredit« får som planlagt pre-
miere den 3. oktober, dog ikke som 
kammerspil, men på den store scene 
i Rendsborg Teater. »Der König der 
Herzen« skulle have haft premiere 
den 28. november, men udsættes til 
næste sæson. For tiden arbejdes der 
på et alternativ, oplyser pressemed-
arbejder Angela Möller fra Landest-
heater.

Inden for musikteater udgår to 
forestillinger. I november spilles en 
kammeropera i stedet for »Tosca«, og 

balletkompagniet opfører en anden 
produktion i stedet for Mozarts Re-
quiem.

- Vi leder lige for tiden med lys og 
lygte efter en erstatningsforestilling, 
fortæller Angela Möller.

Juleeventyret »Aladin und die 
Wunderlampe« udgår helt.

- Det kan ske, at der kommer flere 
ændringer i august. Vi følger situa-
tionen nøje, og det vil løbende blive 
revurderet, om det er forsvarligt at 
gennemføre alle planlagte teater-
forestillinger og koncerter, siger An-
gela Möller.

Landestheaters billetsalg i Rends-
borg, Slesvig og Flensborg vil være 
lukket mellem den 26. juni og den 
12. august.

Teater modellerer om på sæsonen
RESÜMEE

Saisonänderungen am Landestheater
Aufgrund der anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie können in der Spielzeit 2020|2021 nicht alle Produktionen  
des Schleswig-Holsteinischen Landestheater wie im Spielzeitheft ange-
kündigt, stattfinden. Aus diesem Grund werden alle Abo-Reihen für die 
kommende Spielzeit ausgesetzt und alle Theaterfahrten zu den Spiel-
stätten nach Flensburg oder Rendsburg abgesagt. Aufführungen, die bis 
Dezember 2020 in Planung sind, müssen teilweise nach 2021|2022 ver-
schoben werden. 

U.a. das Schauspiel »Wiee im Himmel« wird verschoben, und die 
Spielzeit stattdessen mit der Komödie »Glückliche Zeiten« von Alan Ay-
ckbourn am 12. September in Rendsburg ausgefüllt. Im Musiktheater 
spielt das Landestheater statt Tosca eine Kammeroper, und auch das 
Ballett zeigt anstelle des Mozart-Requiems eine andere Produktion.

London. Vera Lynn, der blev de 
britiske soldaters trøst under An-
den Verdenskrig med sin klare 
sangstemme, er død, 103 år, rap-
porterer BBC.

Vera Lynn, der især er kendt 
for den ikoniske sang »We'll Meet 
Again«, udgav i 1942 »The White 
Cliffs of Dover«. Og lige siden 
har hendes navn været forbun-
det med de berømte, kridhvide 
skrænter ved Dover. Klipperne 
ved Dover var ofte det første syn, 
der mødte de britiske krigspilo-
ter, når de returnerede fra missio-
ner under Anden Verdenskrig.

Vera Lynn blev under Anden 
Verdenskrig kendt under navnet 
»styrkernes skat«, da hun i krigs-
årene fra 1939 til 1945 blev be-
rømt for at holde modet oppe hos 
soldaterne. Under coronakrisen 
har Vera Lynns sange igen vist sig 
relevante. Storbritanniens dron-
ning Elizabeth henviste i april til 
sangen »We'll Meet Again« i sin ta-
le til den britiske befolkning.

- I dag føler mange igen den 
smertefulde følelse af adskillelse 
fra deres kære. Men nu som den-
gang ved vi inderst inde, at det 
er det rigtige at gøre, sagde dron-
ningen.

- Vi vil mødes igen, lød de sidste 
ord fra dronningen til de briter, 
der måtte tilbringe påskedagene 
væk fra deres familie og venner. 
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Sang-
stemme 
fra krigen 
er død

Flensburg. Die Kunsthistorike-
rin Almut Rix führt am Sams-
tag, 20. Juni, durch die aktuelle 
Sonderausstellung »Flensburg.
Kauft. Kunst«. Die Termine sind 
12 Uhr, 13:30 Uhr und 15 Uhr. Teil-
nahme mit Mindestabstand und 
Mund-Nase-Bedeckung.

Anmeldungen werden gerne 
entgegengenommen unter muse-
umsberg@flensburg.de oder tele-
fonisch unter 0461 852956. hcd
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