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Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith
Richards (v.l.) von den
Rolling Stones bei einem
Auftritt. Archivfoto: Scott
Roth/Invision, AP/dpa

Rolling
Stones auf
EuropaTournee
Die mittlerweile
60 Jahre alte Band
plant zwei Auftritte in Deutschland. Steve Jordan
an den Drums.
JUBILÄUM
dpa, lg

London (dpa) – Die Rolling
Stones gehen anlässlich
ihres 60. Bandjubiläums
im Sommer auf EuropaTournee. Die legendäre
Rockband (»Satisfaction«,
»Brown Sugar«) bestätigte
am Montag entsprechende
Gerüchte. »Die Steine rollen einfach weiter«, hieß
es auf dem Twitter-Account
der Stones. Unter den 14
Shows der »Sixty«-Tour
sind auch zwei Konzerte
in Deutschland. Am 5. Juni treten Mick Jagger und
Co. im Olympia-Stadion in
München auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena in
Gelsenkirchen. Nach Dänemark wird die Band im
Rahmen dieser Tour nicht
kommen.
Ihr allererstes Konzert
gaben die Rolling Stones
am 12. Juli 1962 im inzwischen geschlossenen Marquee Club in London. »Wir
lassen nicht 60 Jahre verstreichen, ohne etwas zu
machen«, hatte Gitarrist
Keith Richards (78) vor kurzem der Deutschen PresseAgentur in London gesagt.
Auf ihrer »Sixty«-Tour, die
in Madrid beginnt und in
Stockholm endet, wird die
Band gleich zweimal in
der britischen Hauptstadt
spielen. Im Juni und Juli
sind gigantische Konzerte
im Londoner Hyde Park geplant.
Von der ursprünglichen
Besetzung, die damals im
Marquee Club auftrat, sind
heute nur noch der 78 Jahre alte Frontmann Jagger
und Gitarrist Richards dabei. Seit 1975 ist auch Gitarrist Ronnie Wood (74)
festes Mitglied der Rolling
Stones. Nach dem Tod
des langjährigen Schlagzeugers Charlie Watts im
vergangenen Jahr hat USDrummer Steve Jordan (57)
dessen Posten übernommen.
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Tre timer
program
for at støtte
Ukraine
Skuespillere, musikere og sangere fra
Landestheater – og de mange hjælpere
bag scenen – sørgede med deres indsats
for, at der blev over 7000 euro ind til
flygtningehjælpen i Flensborg.
STØTTEKONCERT
Lars Geerdes
lg@fla.de

Flensborg. Velviljen over for
den ukrainske befolkning
og flygtningene fra det land,
som den 24. februar blev angrebet af russisk militær, er
fortsat stor, ikke mindst i
Flensborg.
Et af de mange velgørenhedsarrangementer, som de
seneste dage har fundet sted
i vores region, var »Koncert
for fred« i Flensborg Teater
søndag aften, hvor medlemmer af Landestheater i tre
timer stod på scenen med et
alsidigt program.
Symfoniorkestret, operakoret og medlemmer af både

René Rollin var en af Landestheaters skuespillere, der
medvirkede ved at læse tekster imod krigen.

skuespil- og musikteaterensemblet serverede musikalske indslag og tekstlæsninger for de cirka 300 fremmødte. Entréen var gratis,
men der blev bedt om en
frivillig pengegave, som blev
samlet ind af medlemmer
i foreningen Flensburger
Theaterfreunde.
Ifølge teatrets kommunikationschef, Angela Möller, blev det til 7199 euro til
støtte for flygningehjælpen i
Flensborg.
Det blå-gule ukrainske flag
dannede scenens baggrund,
og programmet blev indledt
ved den ukrainske nationalsang, fremført af messingblæserensemblet og operakoret, og publikum rejste sig
ved de første toner.
Operasangeren Kai-Moritz
von Blanckenburg (bas) sang
»Die Taubenpost« af Franz
Schubert, ledsaget af Yohan
Kwon på klaveret, hvorefter
skuespillerne Kristin Heil og
René Rollin læste digte mod
krigen af Bertolt Brecht, Andreas Gryphius, Johann Wolfgang von Goethe og Helga
Schäferling.
Programmet, med teaterchef dr. Ute Lemm som konferencier, skiftede hele tiden
mellem musikalske indslag
fra forskellige genrer og tekster om krig og fred fra forskellige epoker, blandt andet
det helt friske digt »Nach
Kiew« af forfatteren Albert

Operakoret, dirigeret af Bernd Stepputis, indledte koncerten med den ukrainske nationalsang.
Fotos: Lars Salomonsen

RESÜMEE

Eva Schneidereit (mezzosopran) med en arie af Camille
Saint-Saëns.

Ostermaier fra München.
Arrangementet blev sat
sammen og indstuderet i
løbet af ganske kort tid, og
Ute Lemm takkede ikke kun
kunstnerne på scenen for deres indsats. Også bag scenen
var der mange involveret,
så det hele kunne falde på
plads. Nord-Ostsee Sparkasse
(Nospa) havde også sin andel
i succesen ved at stille parkeringshusene i Søndergravene
gratis til rådighed for kon-

certgæsterne.
Aftenen sluttede med »Bøn
for Ukraine« af den ukrainske komponist Mykola Lysenko (1842-1912), skrevet i
1885. Originalteksten slutter med linjerne »Velsign os,
herre, med lykke for evigt og
altid«. Søndag blev den spillet af syv messingblæsere fra
symfoniorkestret i et arrangement ved basunisten Christian Stränz.

Das vom Schleswig-Holsteinischen Landestheater am Sonntagabend kurzfristig ins
Programm genommene
»Konzert für den Frieden« im Flensburger
Stadttheater sahen rund
300 Gäste, die insgesamt
7199 Euro für die Flüchtlingshilfe Flensburg
spendeten, die damit die
Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen wird.
Umrahmt von der ukrainischen Nationalhymne
und dem »Gebet für die
Ukraine« von Mykola
Lysenko, brachten Mitglieder des Sinfonieorchesters, des Schauspielund des Musiktheaterensembles, moderiert
von Generalintendantin
Dr. Ute Lemm, ein abwechslungsreiches, drei
Stunden währendes Programm mit Musik aus
verschiedenen Genres
und Texten aus verschiedenen Epochen auf die
Bühne.

Kay-Moritz von Blanckenburg (bas), akkompagneret
af Yohan Kwon på klaver.

Sønderjyllands Symfoniorkester
inviterer til sæsonlancering
Om lidt kan man være med til, når sæsonprogrammet 2022/23 præsenteres for offentligheden.
PROGRAM
lg

Sønderborg. Sønderjyllands
Symfoniorkester inviterer til
en festlig lancering af sæson
2022/23 søndag den 27. marts
kl. 10 til 12 i Alsion i Sønderborg, hvor den kommende
sæsons program offentliggøres og salget af »Alsionpakken« åbnes.
»Den kommende sæson
byder på et væld af highlights fra forskellige perioder
og med vidt forskellige udtryk – fra mindre værker for
ensemblebesætning, over
symfonier, solistkoncerter,

Sønderjyllands Symfoniorkester med kor i koncertsalen Alsion i Sønderborg. Foto: Patricio Soto

operaer og til de store korsymfoniske værker repræsenteret ved de to korværker
med orkester og solister«,
skriver orkestrets kommunikationschef, Louise Milling, i
en pressemeddelse.
Som noget nyt åbnes billetsalget til den kommende sæson ad to omgange: Søndag
den 27. marts er det muligt
at købe »Alsionpakken« ved
fysisk fremmøde i orkestrets
administration, og mandag
den 4. april åbner salget af
løssalgsbilletter både online
og fysisk.
Alle er velkomne til sæsonlanceringen den 27. marts,
hvor orkestret også byder

på en øl eller vand af mærket Fuglsang sponsoreret af
Royal Unibrew, som er enesponsor på det trykte sæsonprogram.
Samme eftermiddag kl. 15
er der mulighed for at opleve Pro Musica-koncerten
»Så er det fransk« (fri entré),
hvor musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester vil
byde på en festlig eftermiddag med fransk musik, franske solister og masser af sjov
omkring cykelløbet Tour de
France.
Café Alsion har i anledning
af de to events åbent fra kl.
11.30 til 14.30, hvor det er
muligt at købe en frokost.

