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Forfatteren Marlies Jensen-Leier udsender en dobbeltbog om sin hjemby, Slesvig.
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Slesvig. Forfatteren Marlies 
Jensen-Leier er en engageret 
kvinde. Hun er miljøaktivist, 
har involveret sig i flygt-
ningehjælp og blander sig 
gerne, når det gælder byud-
viklingen i hendes hjemby, 
Slesvig.

Nu har Marlies Jensen-
Leier udsendt en dobbeltbog, 
der kan læses fra to sider. 
Der er nemlig ingen bagside 
på bogen, men to forsider, 
og bogen kan således læser 
fra hver sin ende. Den ene 
del af bogen hedder »Schle-
swig um 1960«. Den anden 
del bærer titlen »Ein Plan für 
Schleswig« og er et indlæg i 
byplanlægnings-debatten i 
Slesvig. Eller rettere: Marlies 
Jensen-Leier mener ikke, at 
Slesvig har nogen plan for, 
hvordan byen skal tage sig 
ud i fremtiden. Hun efter-
lyser især lokalpolitikernes 
aktive stillingtagen til klima-
ændringerne.

Forfatteren er tidligere se-
kretær for Slesvig-Holstens 
socialdemokratiske minister-
præsident Björn Engholm. 
Hun er født og opvokset i fi-
skerkvarteret Holm i Slesvig 

og boede i en årrække i Kiel, 
før hun for 15 år siden igen 
slog sig ned i barndomskvar-
teret.

I »Schleswig um 1960« ta-
ger hun læserne med på en 
rundtur gennem byen, som 

den tog sig ud for godt 60 år 
siden. Det sker med et rig-
holdigt historisk fotomate-
riale, som nok vil fænge de 
fleste slesvigere.

Dobbeltbogen indeholder 
sammenlagt 140 sider og ko-

ster 14,90 euro. Den kan kø-
bes i boghandlerne i Slesvig 
og omegn.

Den første portion fra tryk-
keriet er dog allerede ud-
solgt. Trykkeriet har indtil 
videre kun kunnet levere en 

del af det planlagte første op-
lag på grund af papirmangel, 
oplyser Marlies Jensen-Leier. 
I den kommende weekend 
forventes dog en ny leve-
rance.

»Rock i Mølleparken« byder i 2022 på 16 sommerkoncerter i Sønderborg.

ROCKKONCERTER
hcd

Sønderborg. 16 koncerter 
fordelt på otte koncertafte-
ner i juni og august 2022. 
Det er, hvad koncertrækken 
»Rock i Mølleparken« byder 
på i den kommende sæson.

Blandt de nye navne i Møl-
leparken er Drew Sycamore, 
Jung (begge 4. juni), Andreas 
Odbjerg (18. juni) og Martin 
Jensen (13. august). Blandt 
de kendte navne, som altid 
vækker begejstring hos deres 
sønderjyske fans, er Queen 
Machine (12. august), Johnny 
Madsen Band (26. august), 
Magtens Korridorer (17. juni), 
Gnags (26. august), TV-2 (27. 
august) og Hardinger Band 
(12. august). Malte Ebert 13. 
august), som sidst optrådte 
i Mølleparken forklædt som 
»Gulddreng«, smider denne 
gang maskeringen og giver 
den gas som sig selv.

Poul Krebs (27. august) og 
Malurt med Michael Falch 
(3. juni) har gennem årtier 
været en så vigtig del af den 
danske musikscene, at pub-
likum kan synge med på de 
fleste af deres sange. Dem 
møder man også i Møllepar-

ken i den kommende som-
mer, hvis man har et par-
toutkort til »Rock i Møllepar-
ken«.

Alle disse 14 solister og 
bands bliver suppleret med 
yderligere to, som der for 
tiden er ved at blive tegnet 
aftaler med, oplyser event-
chef Jes Johansen fra »Kultur 
i Syd«.

Salg af partoutkort  
Salget af partoutkort  fore-
går via billetsalg.dk. Alle, der 
har gemt deres partoutkort 

fra 2021, vil i løbet af nogle 
få dage modtage nye partout-
kort til 2022.

- Da mange har valgt at 
gemme deres partoutkort, 
vil der kun være 1000 par-
toutkort til salg, samt 500 
enkeltbilletter til hver aften, 
fortæller Jes Johansen.

Partoutkortet giver adgang 
til samtlige Rock i Møllepar-
ken koncerter.

»Kultur i Syd« er en for-
ening, stiftet i 2004 af en 
kreds af erhvervsfolk i Søn-
derborg. Formålet var at 

skabe kulturelle aktiviteter i 
Sønderborg Kommune, i sær-
deleshed koncerter, men og-
så Haderslev Kommune kom 
meget hurtigt med i dette 
samarbejde.

Veteraner og newcomers i en 
skøn blanding

En bog om Slesvigs fortid – 
og uvisse fremtid

Forfatteren Marlies Jensen-Leier fotograferet i det gamle fiskerkvarter Holm i Slesvig, hvor hun hun er født og voksede op. Mar-
lies Jensen-Leier flyttede i 2006 tilbage til kvarteret efter at have boet i Kiel i en årrække. Foto: Thomas Eisenkrätzer

RESÜMEE
16 Konzerte verteilt auf 
acht Konzertabende im 
Juni und August 2022. 
Das bietet die Konze-
rtreihe »Rock i Møllepar-
ken« in der kommenden 
Saison in Sønderborg.

Zu den neuen Namen 
im Mølleparken zählen 
Drew Sycamore, Jung 
(beide 4. Juni), Andreas 
Odbjerg (18. Juni) und 
Martin Jensen (13. Au-
gust). Zu den bekannten 
Namen, die ihre Fans in 
Sønderborg immer wie-
der begeistern, gehören 
Queen Machine (12. Au-
gust), Johnny Madsen 
Band (26. August) sowie 
Corridors of Power (17. 
Juni).

»Rock i Mølleparken« 
wird organisiert vom 
Verein »Kultur i Syd«.

Michael Falch kommer til Sønderborg med sit gamle band 
Malurt. Foto: PR

LEDERSTILLING

Sydslesviger 
headhuntet
København. Den sydsle-
svigske kunsthistoriker 
Isabella Hemmersbach 
er  blevet headhuntet til 
en stilling som daglig le-
der af Charlottenborg Fon-
den i Kunsthallen Char-
lottenborg i København. 
Her organiseres den årlige 
Forårsudstilling, en af Dan-
marks største censurerede 
kunstudstillinger.

 Isabella Hemmersbach 
var indtil for kort tid siden 
tilknyttet Augustenborg 
Projects, hvis kunstprofil 
hun har været med til at 
udvikle. hcd

CHARLOTTENBORG

Åben for 
ansøgning
København. Kunstnere kan 
fra denne uge indsende 
deres ansøgninger om del-
tagelse på næste års For-
årsudstilling på Charlot-
tenborg i København. Alle 
kan ansøge uafhængig af 
baggrund, uddannelse og 
nationalitet. Også amatør-
kunstnere er velkomne til 
at ansøge, oplyser Isabella 
Hemmersbach fra Charlot-
tenborg.

Forårsudstillingen er en 
vigtig international begi-
venhed for billedkunst, ar-
kitektur, kunsthåndværk 
og design.

- Mon ikke, der er nogle 
af de fantastiske kunstne-
re, det danske mindretal 
har at byde på, der har lyst 
til at ansøge, lyder det fra 
Isabella Hemmersbach. hcd

KONCERT

Blæsere i 
Flensborg
Flensborg. Lørdag den 4. 
december spiller messing-
blæserensemblet Piffari i 
Helligåndskirken i Flens-
borg musik til advents- og 
juletiden.

På programmet står vær-
ker af blandt andre Gio-
vanni Buonamente, Johann 
Sebastian Bach, Johann 
Crüger, Anders Öhrwall og 
John Iveson. Stephan Krue-
ger spiller desuden orgel-
værker.

Koncerten begynder 
klokken 16. Der er gratis 
entre, og koncerten finder 
sted under den såkaldte 
2G-regel. hcd

FESTIVAL

Michael 
McGoldrick 
til Tønder
Tønder. Den britiske 
multimusiker Michael 
McGoldrick er et populært 
navn hos publikum på 
Tønder Festival, og i 2022 
vender han tilbage med en 
koncert, som fejrer hans 
skelsættende album »Fu-
sed« fra 2000. 

Oprindeligt skulle Mi-
chael McGoldrick have væ-
ret i Tønder i 2020 og spil-
let denne særlige jubilæ-
umskoncert bygget op om 
albummet »Fused«, oplyser 
den kunstneriske leder, 
Maria Theessink. Det ville 
nemlig være 20 år siden, at 
det anmelderroste album 
med miks af folk, trance 
og verdensmusik udkom. 
Coronapandemien satte 
dog en stopper for det den-
gang.

Yderligere ni navne 
er føjet til programmet 
for Tønder Festival 2022, 
blandt andre Tami Neilson, 
Sean Rowe, Anna Tivel 
og Hymns from Nineveh. 
Der er i øvrigt tale om et 
gensyn med Tami Neilson, 
som i flere omgange har le-
veret farverig country med 
sit band i Tønder. Tønder 
Festival 2022 finder sted op 
til og i den sidste weekend 
i august, det vil sige i dage-
ne 25. til 28. august – begge 
dage inklusive. hcd

Blæserensemblet Piffari 
optræder i Helligåndskir-
ken i Flensborg. Foto: PR


