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Rundgang
auf Platt
Husum. Am Samstag, den
25. Juni um 15 Uhr führt
Jörg Hartmann auf plattdeutsch durch das Schloss
vor Husum.
Der einstündige Rundgang durch das einzige
Schloss an der schleswigholsteinischen Westküste führt durch die unterschiedlichen Räumlichkeiten des historischen Baus
und gibt den Besucher*innen Einblicke in die Geschichte des Schlosses. Die
Gäste erfahren von den
zwei Herzoginnen, die dort
lebten, von der Gräfin zu
Reventlow, die dort ihre
Kindheit verbrachte, und
von Theodor Storm, der
hier als Amtsrichter tätig
war.
Man soll sich verbindlich
an unter der Telefonnummer 04841-2545 oder per
E-Mail an kasse@museumsverbund-nordfriesland.de
anmelden. Die Führung
dauert etwa eine Stunde.
Der Eintritt beträgt acht
Euro pro Person. hcd

Der 40 Jahre alte Ingo
Martin Stadtmüller ist
neuer Generalmusikdirektor am SchleswigHolsteinischen Landestheater.
Das geht aus der
Homepage des Theater
hervor, auf der Stadtmüller jetzt den Platz von
Kimbo Ishii einnimmt.
Dieser war Anfang Mai
überraschend ausgeschieden.Laut Homepage
wird Ingo Martin Stadtmüller die Stellung zunächst bis 2024 bekleiden.
Seit 2018 war er erster
Kapellmeister des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters und damit in leitender Funktion dort beschäftigt.
Ingo Martin Stadtmüller er foreløbig chef frem til 2024. Arkivfoto

Stadtmüller ny generalmusikdirektør på Landestheater
Den tidligere første kapelmester i Slesvig-Holstens Symfoniorkester overtager Kimbo Ishiis chefstilling
efter Ishiis meget pludselige farvel.

Giora Feidmann. Foto: PR

KLEZMERMUSIK

Koncert
med 86-årig
Flensborg. Klezmer-musikeren Giora Feidmann fejrer i år sit 75-års jubilæum
som optrædende musiker.
Giora Feidmann, der er jøde og stammer fra Argentina, blev 86 år i marts.
Hans »Friendship-Worldtour« rammer tirsdag den
6. september Flensborg,
hvor han klokken 20 vil
give en koncert i Marienkirche. Billetter kan købes
på blandt andet Eventim.
hcd

MUSIK

Kulturuge i
Flensborg
Flensborg. Foreningen
»Flensburger Norden« holder for sjette gang en kulturuge i det nordlige Flensborg.
Fra den 8. til den 12.
august går det hver aften
løs mellem klokken 18
og 22 på græsplænen ved
Galwik Park. Hver aften
optræder tre bands med
et varieret repertoire. Der
er gratis adgang, men der
sendes en hat rundt, og
den kan man lægge en
skilling i. Første aften er
Neustadtchor, Eduard and
Friends samt DJ Demis Salsa på scenen. På sidstedagen medvirker bandet De
Sidste Bohemer, hvis medlemmer er fra det danske
mindretal, og det kendte
sambaorkester Policia do
Samba. hcd

NY DIREKTØR

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Den 40-årige Ingo
Martin Stadtmüller er ny
generalmusikdirektør på
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater. Det fremgår
af teatrets hjemmeside, hvor
Ingo Martin Stadtmüller har
overtaget pladsen efter Kimbo Ishii.
Kimbo Ishii stoppede meget
pludseligt i begyndelsen af
maj.
Ifølge hjemmesiden vil Ingo Martin Stadtmüller i før-

ste omgang beklæde stillingen frem til 2024. Han blev
i 2018 ansat som første kapelmester i Slesvig-Holstens
Symfoniorkester og dermed
haft den ledende funktion af
orkestret.
Ingo Martin Stadtmüller
er oprindelig uddannet kirkemusiker på Hochschule
für Musik und Darstellende
Kunst i Frankfurt am Main
og tog senere en tillægsuddannelse som orkesterdirigent. Efter sin uddannelse
blev han kapelmester først
ved Theater Bielefeld og senere ved operaen i Halle.
I Halle var han sideløbende

andet Samuel Barbers Vanessa og Händels Xerxes.

Ifølge hjemmesiden vil Ingo Martin
Stadtmüller i første omgang beklæde
stillingen frem til 2024.

chefdirigent for KammerAkademie Halle. Fra 2015 til
2018 var han leder af Junge
Oper ved Theater Dortmund,
hvor han ikke blot dirigerede et klassiske opera- og
balletrepertoire, men også et

moderne repertoire og flere
crossover-projekter.
Som første kapelmester
har han også jævnligt dirigeret Slesvig-Holstens Symfoniorkester og stået for flere
større produktioner, blandt

Opgave i Wien
I 2023 har han en ekstern
opgave for Theater an der
Wien, hvor han debuterer
med Erich Wolfgang Korngolds »Die Stumme Serenade«.
Forgængeren Kimbo Ishii
stoppede meget pludseligt
længe før, hans kontrakt udløb. Landestheater og Kimbo
Ihsii forpligtede sig dengang
gensidigt til ikke at fortælle
offentligheden om årsagen
til det bratte stop.

Det barske liv ved Nordsøen kommer til Flensborg
»Nordlicht – Der Nordsee Film« havde i weekenden premiere på Amrum. Nu kommer den til UCI
Kinowelt i Flensborg.
FILM
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hcd@fla.de

Flensborg. En lokal filmproduktion kommer på fredag
på det hvide lærred i UCI Kino i Flensborg. Det er »Nordlicht – Der Nordsee Film«,
der i weekenden havde premiere i biografen Lichtblick
på vadehavsøen Amrum.
Amrum-biografen drives
af Ralf Thomsen, der har været involveret i filmprojektet
sammen med instruktøren
Constantin Löhrmann og
kameramanden Niklas Wehmeyer.
Filmen vises to gange,
klokken 16.50 og klokken
19.30. Filmen tegner et portræt af Slesvig-Holstens vestkyst. Seerne kommer blandt
med ombord på et rednings-

Alle de
portrætterede
mennesker gør det,
de gør, af lidenskab
og overbevisning.
Ralf Thomsen, biografejer

skib i Nordsøen, med på en
vadehavsvandring i waders
og på en rejse en stormflodsdag, hvor de fleste holder sig
inden døre. I filmen møder
man også en kvinde, der bor
alene på en ø for at registrere fugle, en surflærer i Sankt
Peter-Ording på den yderste
spids af halvøen Ejdersted og

en fårehyrde og hans får på
digerne i Nordfrisland.
- Alle de portrætterede
mennesker gør det, de gør,
af lidenskab og overbevisning, men samtidig med en
total afslappethed, siger Ralf
Thomsen om filmen.

Hverdagslivet
Samarbejdet med Constantin
Löhrmann kom i stand i 2018
i forbindelse med filmen
»Luv & Lee – Amrum der
Film«. I filmen portrætteres
hverdagslivet på den nordfrisiske ø ved vintertide, når
der ikke er turister på øen.
For hver biografbillet, der
sælges til filmen, går 50 cent
til Deutsche Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger,
blandt andet til redningsveste.

Filmplakaten.
Foto: PR

