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AABENRAA LIVE

RESÜMEE

Tre på
én aften
Aabenraa Live lancerer et
helt nyt koncept med tre
koncerter på én aften. Fredag den 27. maj kan man
i Arena Aabenraa opleve
Rikke Thomsen, Johnny de
Luxe og Jacob Dinesen. Dørene åbner klokken 17.30
sammen med madboderne
og baren, og den første
kunstner, den sønderjyske
sangskriver Rikke Thomsen, går på scenen klokken
18.30.
Rikke Thomsen inviterer publikum med ind i
sit hjemstavnsunivers. På
klingende sønderjysk tages
lytteren i hånden, og dørene åbnes til det sted, Rikke Thomsen er opvokset,
Blans i Sønderjylland, og
til en fortælling om en opvækst med store drømme,
svigt, venskab, udlængsel,
afsavn og musik.
Herefter går Johnny Deluxe på scenen. I starten
af 00erne galoperede han
og tre andre unge gutter
ind på hitlister og radiobølger med kæmpe hits
som »Elskovspony«, »Drømmer jeg« og »Sommeren er
forbi« Johnny Deluxe står i
dag – 20 år efter starten af
bandet – som leverandør af
uundgåelige evergreens i
dansk musikhistorie.
Jacob Dinesen, der ligesom Rikke Thomsen er fra
Sønderjylland, runder aftenen af med sin The Joker’s
Hand Sommertour, hvor
han med dette femte album bevæger sig i en markant mere rocket retning.
Man kan købe billet til
koncerten for 350 kroner
via www.aabenraalive.dk
hcd

MUSEUMSDAG

Damp på
maskinen
Kobbermølle. Industrimuseet i Kobbermølle har
åbent fra klokken 13 til 17,
når der på søndag er »International Museumsdag«.
Museet opkræver ikke fast
entre, men der mulighed
for at give et frivilligt bidrag. Klokken 14 og 16 tilbyder museets medarbejdere korte rundvisninger.
Den store, fredede dampmaskine og hammerværket vil blive demonstreret.
Samlingen af dampmaskinemodeller vises frem, og
smeden bearbejder jern
ved essen. Gæsterne kan
købe kaffe og kage.
Dagen begynder allerede
klokken 11 med en gudstjeneste, der holdes af St.
Petri Menighed med deltagelse af bager- og håndværkerkoret.
Kobbermølle Industrimuseum er igen gået ind i højsæsonen med nye åbningstider onsdag til søndag fra
klokken 13 til 17. Grupper
på mindst otte personer
kan efter aftale besøge museet hele dagen alle ugens
dage. Man kan henvende
sig til museumsleder Susanne Rudloff på telefon
0049 (0)461 4077125. hcd

Indtil sidste uge var det meningen, at Kimbo Ishii skulle have dirigeret fælleskoncerten med symfoniorkestrene fra Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Men nu er han færdig i grænselandet. Foto: Martin Ziemer

Das Gesicht von Kimbo
Ishii ist auf vielen Werbeplakaten für die diesjährigen gemeinsamen
Konzerte mit den beiden Sinfonieorchestern
des Grenzlandes zu sehen. Nachdem er überraschend sein Amt als
Generalmusikdirektor
des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters
niedergelegt hat, wird er
die beiden Konzerte in
Sonderburg und Flensburg jedoch nicht dirigieren.
Sein Vertreter wird der
Deutsche Roland Böer
sein. Die Konzerte finden am Dienstag, den 24.
Mai im Konzertsaal Alsion in Sonderburg und
am Mittwoch, den 25.
Mai im Deutschen Haus
in Flensburg statt.

Afløser fundet for Kimbo Ishii
Kimbo Ishiis ansigt har prydet de mange reklamer for årets fælleskoncerter med grænselandets to symfoniorkestre. Efter hans bratte stop som chefdirigent kommer han dog ikke til at dirigere de to koncerter i
Sønderborg og Flensborg. Hans erstatning bliver tyskeren Roland Böer.
FÆLLESKONCERT
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Japaneren Kimbo
Ishii forsvandt i sidste uge
ud af vagten som chefdirigent for Slesvig-Holstens
Symfoniorkester. Dermed
stod man også uden dirigent
til den planlagte fælleskoncert mellem grænselandets
to symfoniorkestre, SlesvigHolstens Symfoniorkester og
Sønderjyllands Symfoniorkester. I langt over et år har
det været planen, at Kimbo
Ishii skulle dirigere den årlige samarbejdskoncert. Hans
navn og billede har figureret
på plakater og reklamer for
koncerten.
Nu har de to orkestre fundet en ny dirigent: Det bliver
tyskeren Roland Böer, der
indtil 2020 har været kunstnerisk og musikalsk leder af
den italienske festival Cantiere Internazionale d’Arte

I langt over et år har det været planen,
at Kimbo Ishii skulle dirigere den årlige
samarbejdskoncert.
Roland Böer. Foto: SSO

di Montepulciano og forud
for det første gæstedirigent i
Mikhailovsky-Teatret i Sankt
Petersborg. Roland Böer har
dirigeret ved store internationale operaer og har samarbejdet med en lang række
symfoniorkestre.
De to grænselandsorkestre
samles til ét stort orkester og
opfører to koncerter med et
massivt program bestående
af William Waltons Belshazzars Feast for baryton-solo,
kor og orkester og Richard
Strauss’ tonedigt or stort orkester Ein Heldenleben. Koncerterne finder sted tirsdag

den 24. maj i Alsion i Sønderborg og onsdag den 25. maj i
Deutsches Haus i Flensborg.
Sønderjyllands Symfoniorkester har altid været et
mindre symfoniorkester.
Dette medfører, at man for
at kunne opføre de helt store
symfoniske værker af komponister som for eksempel
Sjostakovitj eller Mahler allerede tilbage i 1965 rettede
henvendelse til Slesvig-Holstens Symfoniorkester om
et samarbejde. Dette samarbejde har lige siden fungeret
som en årligt tilbagevendende produktion.

Den første af aftenens
komponister, William Walton (1902-1983), har komponeret kammermusik, symfonier, solokoncerter, oratorier, filmmusik (herunder
Laurence Oliviers Henry V,
Richard III og Hamlet) samt
operaen Troilus and Cressida.
Waltons oratorie Belshazzar’s Feast var oprindeligt
et værk, der blev bestilt af
BBC. Teksten består af uddrag fra Bibelen og handlingen begynder med profeten
Elias’ profeti om jødernes
tilfangetagelse i Babylon og
deres sorg over tabet af Jerusalem. Derefter følger fortæl-

lingen om den babylonske
Kong Belhassar, der under et
mægtigt gilde får forudset
sin nære død og sit riges undergang.
Barytonen Robert Bork og
to lokale kor forenet med
Landestheaters operakor vil
synge den medrivende fortælling i Waltons overvældende mesterværk.
Richard Strauss’ (18641949) Ein Heldenleben er
en historie, der fortælles
gennem musikken. Strauss
skrev mange tonedigte og
fik sit gennembrud med Don
Juan i 1888, hvorefter hans
tonedigte voksede i både omfang og orkesterstørrelse. Ein
Heldenleben blev uropført i
1899 og kan ses som et musikalsk udtryk for Strauss’
samtid dvs. opblomstringen
og stormagtstiden i Tyskland, som dækkes af betegnelsen »Gründerzeit«, hvor
geniet, herunder kunstneren, blev dyrket og beundret.

Waldfest mit Musik
Die Corona-Pandemie hat auch das kulturelle Leben spürbar ausgebremst. Langsam nimmt es nun wieder
Fahrt auf – unter anderem mit einem eintägigen Musikevent in Boren. Dahinter steckt Enzo Giovanni Panozzo.
MUSIK
hcd

Ekenis. Am 26. Mai findet im
kleinen Örtchen Ekenis im
Kreis Schleswig-Flensburg
die Musik-Veranstaltung »Enzos Waldfest« statt. Inmitten
von Wiesen und Wäldern
veranstaltet Enzo Giovanni Panozzo ein eintägiges
Musikevent. Der sonst als
Veranstalter des »Enzo-Festival« bekannte Kulturmanager, Musikliebhaber und Geschäftsführer der Kulturwert
gGmbH präsentiert damit
eine seiner neuesten Veran-

staltungsideen.
»Durch all die Corona-Wirren der letzten zwei Jahre
musste ich einfach eine weitere Möglichkeit schaffen,
jungen Bands eine Auftrittsmöglichkeit zu geben«, erklärt Panozzo.
Präsentiert wird ein vielfältiges Musikprogramm auf
zwei Bühnen unter freiem
Himmel: Von Punk, Ska und
Reggae über Rock und Folk
bis hin zu Liedermacherklängen. Mit dabei sind folgende
Bands: Spermbirds, Rantanplan, Bonsai Kitten, Surfits,
Der flotte Totte, Guts Pie
Earshot, Rong Kong Koma,

Die Bullen, Circus Rhapsody,
Berlin Boom Orchestra, Fiddelaltermolk, Moped Ascona, The Feelgood McLouds,
A Pony named Olga und DJ
Bert. Die Veranstaltung wird
unterstützt durch die Nospa, die Kulturstiftung des
Kreises Schleswig-Flensburg,
Greve Bauunternehmen und
Flensburger Pilsener.
Tickets für das Open-AirFest gibt es für 40 Euro im
Vorverkauf. Weitere Informationen zu Vorverkaufsstellen
etc. unter www.enzos-waldfest.de
Die fünfköpfige Band Rantaplan. Foto: Michael Raadts

