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JUBILÆUM

VERANSTALTUNG

Speicher
fylder 40 år

Kultur im
Schloss

Husum. Kulturhuset Speicher i Husum fejrer i år
40-års jubilæum. Det blev i
sommer markeret med en
fest ved Husum havn med
en lang række musikalske
indslag. Over 1000 mennesker deltog i jubilæumsfesten.
Den 8. december holdes
en mere formel reception
i Speichers lokaliteter på
Hafenstraße. Den finder
sted klokken 16, og bagefter, klokken 19, er der det
månedlige arrangement
»After Work Party«. hcd

Husum. Das Schloss vor
Husum lädt am Samstag,
den 26. November von 11
bis 16 Uhr zu einem weihnachtlichen Schlossvergnügen für die ganze Familie ein. Die Besucher der
kostenlosen Veranstaltung
erwartet eine Gewandführung durch das Schloss, in
der man sich auf die Spuren Theodor Storms begibt.
Musikalisch trägt die Kreismusikschule zum Gelingen
der Veranstaltung bei.
Über den Tag verteilt bieten verschiedene Ensembles kleine Konzerte im Rittersaal an. Ganz besonders
beliebt ist der Weihnachtswichtel Nis, weil er immer
zu einem Spaß bereit ist.
Um 16 Uhr verwandelt er
sich zum Abschluss in einen Feuerspucker und gibt
im Schlosshof eine Feuershow zum Besten.
Der Pole-PoppenspälerVerein hat das Fabula-Figurentheater wieder ins
Schloss eingeladen. Das
Fabula Theater gibt in diesem Jahr seine letzte Vorstellung und übergibt anschließend die Puppen
an das Pole Poppenspäler
Museum. So wird gegen 15
Uhr gemeinsam der Einzug
der Puppen in das Museum
gefeiert.
Hinzu kommt ein Bastelangebot für Kinder, sowie
Büchertische mit Märchenbüchern und des Kreisarchivs. Veranstalter des
Schlossvergnügens ist die
Stiftung Nordfriesland in
Zusammenarbeit mit der
Kreismusikschule Nordfriesland, dem Museumsverbund Nordfriesland,
dem Pole Poppenspäler
Förderkreis und dem Kreisarchiv Nordfriesland. Der
Eintritt ist frei. hcd

Det er ikke Sverige, men såmænd området »Holsteinische Schweiz« ved Plön. Foto: Hans Christian Davidsen

Landskabsmaleri af Esben
Eriksen. Foto: Artc

UDSTILLING

Thuesen og
Eriksen
Haderslev. To danske landskabsmalere udstiller i galleriet Artc i Haderslev. Det
er maler, fotograf og grafiker Dan Thuesen og Esben Eriksen, der er en nulevende repræsentant for
den lange fynske tradition
af landskabsmalere, så som
Johannes Larsen og Fritz
Syberg. Fredag den 25. november er der fra klokken
16 til 18 fernisering udstillingen.
Dan Thuesen tager næsten altid sit udgangspunkt
i naturen med marsklandskabet omkring Højer. Her
er de udstrakte linjer både
horisontale og vertikale.
Der er gårde, huse, kirker,
møller, vandløb, diger og
ikke mindst skyformationer. Og ikke mindst lyset,
som vælder ned fra den
enorme himmelhvælvning
og forstærker naturens egne farver.
Den konkrete naturoplevelse er Esben Eriksens
igangsætter. Hans mål er
– efterhånden som billedet begynder at få et eget
liv og substans – at arbejde
frem imod det stærkest
mulige udtryk, fortæller
han.
Begge kunstnere vil være
tilstede ved ferniseringen.
Udstillingen kan ses frem
til den 17. december, torsdage og fredage fra klokken 12 til 17.30 samt lørdage fra klokken 10 til 13. hcd

KONCERT

Mark Forster til Kiel
Kiel. Den tyske-polske sanger Mark Forster er ude i
god tid. Han har allerede
planlagt sin 2024-turne, og
med på planen er Kiel. Den
13. april giver Mark Forster
koncert i Wunderino-Arena. Billetsalget er begyndt.
hcd

En brugsanvisning til Slesvig-Holsten
Flensborg Avis har kåret »Månedens bog« i november.
VIDEO
hcd

Flensborg Forfatterparret
Mareike Krügel og Jan Christophersen fra Angel har udsendt en »brugsanvisning til
Slesvig-Holsten« på tysk. Her

får både turister og lokale
mange insidertips til området mellem den dansk-tyske
grænse og Elben.
Kulturredaktionen på
Flensborg Avis har kåret
»Gebrauchsanweisung für
Schleswig-Holstein« (Pier Verlag) som »Månedens bog« i

november. Du kan høre begrundelsen på en lille video,
som vi har offentliggjort på
www.fla.de under »Kultur/
bøger«, på avisens Facebookside og på YouTube.

VIDEO

xxx
Se videoen på vores
hjemmeside og på facebook
flensborg.avis

fla.de

Hellere halvgammel
end helt død
Venskaber, sorg, sex og lyst, tro, fortrydelse og succeser, humor – Ulf Pilgaard tager
fat på de store temaer, når han gæster Flensborg.
Ulf Pilgaard holder optimismen i kog, selv om
døden nærmer sig. Foto:
Henrik Petit

FOREDRAG
hcd

Flensborg. En dansk skuespiller-legende kommer på besøg
i Flensborg. Ulf Pilgaard holder torsdag den 1. december
foredrag med udgangspunkt
i bogen »Hellere halvgammel end helt død«. Det sker
i Flensborghus, hvor Sydslesvigsk Forening står som indbyder.
Skuespilleren vil på en humoristisk og eftertænksom
måde fortælle om det at blive gammel, og hvordan han
ser tilbage på det begivenhedsrige liv, han har levet.
Hvordan er det, når familie og venner falder fra, og
man bevæger sig ind i livets
efterår?
Hovedet og kroppen begynder at drille. Hvilke refleksioner gør man sig over
det liv, som man har levet og
ikke mindst om døden, som
utvivlsomt nærmer sig?

Sex og sorg
Foredraget er en livsglad og
optimistisk fortælling, lover
han. Ulf Pilgaard lover at fortælle levende om venskaber,
sorg, sex og lyst, tro, fortry-

Ute Lemm får overrakt
20.000 euro af Max Stark.
Arkivfoto

PENGEGAVE

20.000 euro
til teater
delse og succeser, humor –
og om, en dag, at skulle byde
verden farvel.
Foredraget begynder klokken 19.
Billetter kan købes på ssfbilletten.de, i Sydslesvigsk
Forenings sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaisgade 7, Reisebüro
Peelwatt, Marie-Curie-Ring
39 i Flensborg og ved indgangen.

RESÜMEE

Schauspieler:
Lieber alt als ganz tot
Eine dänische Schauspiellegende besucht Flensburg. Ulf
Pilgaard wird am Donnerstag, dem 1. Dezember, einen
Vortrag über sein Buch »Lieber alt als ganz tot« halten.
Der Vortrag findet im Flensborghus statt und wird vom
Sydslesvigsk Forening organisiert. Ulf Pilgaard verspricht
lebendige Geschichten über Freundschaften, Trauer, Sex
und Lust, Glauben, Reue und Erfolge, Humor – und darüber, dass man sich eines Tages von der Welt verabschieden muss.

Flensborg. Theaterbürgerstiftung har samlet 20.000
euro sammen til en gave,
som på mandag overrækkes til Schleswig-Holsteinisches Landestheater. Det
sker ved en officiel sammenkomst i Flensborg Teater, hvor teaterdirektør Ute
Lemm tager imod pengegaven fra Max Stark, der
er formand for Theaterbürgerstiftung.
Beløbet er møntet på
det musikalske børne- og
ungdomsarbejde, som
Landestheater yder. Siden
teaterstiftelsen blev grundlagt i 2005, har den samlet
112.000 euro ind til Landestheater. Stiftelsens formål
er at støtte teatret. hcd

