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Dansere udforsker, hvem de er
STREETDANCE
hcd

Rendsborg. Str'eetdance-kompagniet Freestyle
Phanatix kornmel på fiedag til Rendsbolg med
en pelfolmance, der har fået titlen rR - Hvem er.
vi?<. Den vises to gange på Ejderskolen for ferde
til tiende klassetrin - klokken 9 og klokker.r 11.

Danseforestillingelì er en invitation inci i en
ticlslolnme, hvor fêm breakdansere via bevægelse
udforsker, hven de er. Alle har en historie at for.
tælle og en f'ortid, solìl gør dem til de mennesker,
cle er i dag. Inspireret afderes egne historier ta-
ger cle os igennem refleksioner af cleres karnpe og
sejre rne<l at kornme til et fì'ernned land, uclfor-
clringen med ¿rt lær¡e et nyt sprog og en ny kultur.,
og hvordan de kan blive den bedste velsion af
dem selv ì nye omgivelser'.

Det indre og ydre pres giver anledning til både
fortvivlelse og drømme, til opgivelse og til valì-
skelige og n¡rttige koirfrortationer med dem selv.

Det er danseteatel' fortalt igennem br.eakdance,
rnnsik og lys. De rnedvirkende artister er. lìobby
Obeng Atiedu, Matt Baricaua, Rico Coker, Emilio
Sanchez og Tunde Adetunji. Koreogr.af er Sara Jor-
dan, der ogsii står bag teksten, ideeu og musik-
ken til fbrestillingen.

Alrangør' er Sydslesvigsk Forening.
Alte de fem medvirkende dansere iforestiltingen >R - Hvem er vi?< har indvandrerbaggrund. De viser deres performance på Eiderskolen i Rends-
borg. Foto: SSF
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Husum. Muselrmsnetvær'ket Noldnus er
efter to års planlægning en realitet, og
hvad clet hele går ud på, clet præsenteres
fra clen 26. april på cle ni clanske og tyske
museer, der er med i det grænseoverskri
dende samarbejde.

Museerne åbner samme dag en infolma-
tionsudstilling orrr tr-tuseurllssalnarbejdet,
der begyrrdte rnetl et projekt u¡rder EUs In-
terreg i 2016. De cleltagende museer.er.på
dansk side Museum Lolland-Falstel i Nykp-
bing, tuglsang Kunstmusenm i Nakskov,
Mttseum vestsjælland i Ringsted, Mtiseum
Sønclerjyllancl i Aabenraa og Historielab
i Jelling. På tysk side deltager Museum
Behnhaus Drägerhaus i Lùbeck, Olclenbul-
ger Walhnusenm i Holsten, Noldfliesland
Museurn i Husum og Fachhochschule i Lü-
beck. Uclstillingernes valighed el forskel-
lig fra by til by. I Husurn lukker udstillir.r-
gen <len 6. maj. De fleste andre steder va-
ler udstillingelne maj måned ud. hcrl

UDSTILLING
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Nibøl. Ililledhuggeren Karl August
Ohrt (1902-1993) oplevede mange
af de samme problemer som sin
kollega Richard Haizmann (189S-
1963), der har lagt navn til det
lille lc.¡nstmuseum i Nibøl. Natio-
nalsocialisterne stemplede Karl
August Ohrts kunst sorTl >vanar-
tet( og fernede hans skulptur
>Tanzende Mäclchen<, de¡ stocl
centlal i Stadtpark i Harnborg.
Mens denne skulptur blev genop-
stillet i parken i 1945, lvkkedes

Den unge Jugend Musiziert-
vinder David Moosmann op-
træder ved ProMusica i Alsion
i Sønderborg.

KONCERT
hcd

Søn<1elborg. Musikere fra Sønderjyllanrls
Symfoniolkester og cleres gæster vil fì'emføre
værker fì'a lomantikken til noderne tid, når
clen siciste PloMusica-koncer-t i sæson 2017-
2018 finder sted søndag den 29. april klokken
15 i koncertsalen i Alsion i Sønclerborg.

Koncerten incllecles med Dvoráks forår.sagti-
ge og romantisk Sonatine for violin og klaver,
sonr el inspilelet af den tjekkiske folkemu-
sik. Den opføres af Sønderjyllands Syrnfonior-
kesters nye violinist, Ieva-Marija Eidukonyte,
salnrnen ned Cristina Ana, soltt el klaver og
sanglærer på Sønclerborg Musikskole og Mu-
sikaisk Glundkursus. David Moosrnann er tid-
ligere elev på Musikalsk Gir¡ndkursns i Søn-
clerbors os studerer nu nå Mlsiklro<'hschule

David Moosman stammer fra Flensborg og studerer på mu-
sikhøjskoten i Lübeck. Foto: SSO
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