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Rockshow til Sønderborg

Erann DD spiller i Sønderborg.

deres kendte sange fra flere årtier.
SØNDERBORG.
På lørdag
kommer
Sidst på scenen er Erann DD som starter
Rockshow efter en pause på nogle år igen
på besøg i Sønderborg.
kl. 21.45. Han debuterede med sin første
Optakten til de fem koncerter laver Nik
cd i 2001. Den blev en stor succes. A rrangementet
& Jay, de nye danske popstjerner, som
er slut kl. 23:00.
Rockshow foregår på Ringriderpladsen
starter kl. 13.45.
To timer senere spiller Det Brune Punktum. ved Ringridervej, og billetterne koster i
De tre musikere fejrede en stor succes
forsalg 120 kroner plus gebyr. Børn under
med den plade, som kom på gaden sidste
syv kommer gratis ind.
år.
Billetter kan bestilles på BilletNet. Hvis
Omkring aftensmadstid
står Sanne Salomonsen
koncerten ikke er udsolgt, kan entréen også
på scenen og leverer en lang
betales ved indgangen. Dørene åbnes kl.
række numre fra hendes karriere.
12.
Shu-bi-dua leverer aftenens første koncert.
(FIA ) Sanne Salomonsen spiller i Sønderborg.
Shubberne præsenterer publikum for
(A rkivfoto)

Udstillingi
Sønderborg
SØNDERBORG.
Onsdag
den 14. maj kl. 19
åbnes der på Sønderborg
Slot en ny udstilling
om steroskopbilleder.
Udstillingen viser
22 temaer i en lang
række af spændende
billeder.
Stereoskopbillederne,
som var udbredte
og meget populære i
perioden fra 1850 og
frem til 1920erne, blev
optaget med et specielt
kamera, som lader billederne
se ud, som om
de er smeltet sammen i
en rumlig tredimensional
gengivelse.
Udstillingen varer til
den 15. august,
og
åbningstiderne
er fra
kl.10-17.

(FIA )

Elevkunst i
A abenraa
A A BENRA A . På gymnasiet
i A abenraa udstiller
skolens elever
for tiden deres værker.
Der er åbent hver skoledag
fra kl. 8-17. V ærkerne Hans Jessen, der er formand for Sydslesvigs danske K unstforening, ved et af Mogens Nielsens stille værker.
hænger
rundt
omkring på skolen. Der
er fri entré, og den sidste
besøgsdag er den
12. juni.

Gobelin og maleri til årsmøde

(FIA )

Å rets
Pressefoto

Ny udstilling i Dansk
Centralbibliotek
med
Jenny Hansen og Mogens
Nielsen, der har
værksteder i det samme
hus ved Limfjorden

Jenny Hansen og Mogens Nielsen
har udstillet sammen mange gange
før - og de har deres værksteder på
to etager i den samme lille by, Gjøl,
lige ved Limfjorden.
SØNDERBORG.
Fra
den 12. til den 23. maj
Jenny Hansen er en af Danmarks
vises
udstillingen
eneste gobelinvævere.
Hun laver
»Å rets Pressefoto« på
udkastene til sine værker på en
Sønderborg
Bibliotek
computer og går så ellers i gang
FLENSBORG. Det er to kunstnere,
ved K ongevejen. Der er
med det meget tidkrævende arbejde.
der står usædvanligt godt til hinanden, Resultatet er blevet beskrevet
mulighed for at købe
kataloget »Å rets Pressefoto«
Sydslesvigs danske K unstforening
som gobeliner »af eksplosiv, dyb
kan byde på i den traditionelle
for 25 kroner.
skønhed og med en overrumplende
Å bningstiderne
er
udstilling
i forbindelse
virkning«.
med de danske årsmøder.
mandag til tordag fra
Oppe på første sal i huset ligger
Men det er måske ikke så sært:
kl. 10-19, fredag fra
der ikke garnnøgler, men derimod
10-17 og lørdag fra 1014.

(FIA )

Udstilling om
Mommsen

tuber med maling. Mogens Nielsen
Udstillingen varer til den 31. maj
iagttager sine motiver meget nøje.
og kan ses mandag-fredag
kl. 9-18
Hans fragmenter
og interiører
og lørdag kl. 10-14.
er der ikke
rummer tilsyneladende en tyst realisme, Å rsmødesøndagen
men der befinder sig alligevel åbent. K unstforeningen
har erfaret,
drømmestof i hans billeder.
at folk hellere tager til friluftsmøde
K unstforeningen
har fået udstillingen
end til en udstilling og stiller
via Sammenslutningen
af
derfor selv en bod op på årsmødepladse
danske
K unstforeninger.
Den
i Flensborg. Målet er at
skaffe flere medlemmer end de nuværen
åbnes i morgen aften kl. 19.30 af
kunsthistorikeren
Grethe Bay fra
175.
Flensborg. Den talentfulde pianist
Næste udstilling er også i støbeskeen
Nicolai Lengefeldt, der går på Duborg-Skolen, Den åbnes i november og er
leverer musikken, og med bladtegneren Roald A ls og flere
af hans kollegaer.
han har lovet at komponere et
stykke specielt til åbningen.
Jens Nygaard

»K rukken« hedder
denne gobelin lavet
af Jenny Hansen.
Den måler to gange
to meter og er fra
1999.

BREDSTED.
Nordfriisk
Instituut
viser
frem til den 28. maj en
udstiolling om en af regionens
mest berømte
sønner. Det er Thodor
Mommsen,
der døde
for 1000 år siden. Et år
inden havde han fået
den netop indstiftede
Nobelpris
for
sin
»Römische
Geschichte«
Udstillingen kan ses i
foyeren i instituttets
åbningstider.

(FIA )

(Foto: Jens Peder Meyer)

»Skygger II« er en
del af en lille serie
af Mogens Nielsen.
Oliemaleriet er på
80 gange 80 cm.

