
   Aina Marie Hansen skifter 
fra Store Vi Danske Skole til den større Cor-
nelius Hansen-skole. Det glæder hun sig til.  
 Side 16 

Hattrick: Daniel Jurgeleit (ETSV Weiche) 
ist zum dritten Mal hintereinander Trainer 
des Jahres. Zwei Flensburger durften sich 
über Rang zwei freuen.  Seite 15

Flensborg har 
endelig erk-

endt sit med-
ansvar, og byrådets 

idrætsudvalg er gået 
i gang med at drøfte 
sagen, som berører 
langt fl ere og mere 
end blot et par fod-

bold-nørder.      

“
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De slog sig 
for brystet
Flensborg. Det Jyske Musikkonser-
vatoriums Pigekor, der består af 41 
piger i alderen 13 til 18 år, gæstede 
søndag Flensborg på deres femdages 
turne. Koret, der gav et sikkert og va-
rieret program, blandt andet med en 
sang med body percussion, var under 
ledelse af Helle Høyer Vedel, der er 
gammel elev fra Duborg-Skolen.
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En undersøgelse blandt 
de sydslesvigske unge 
viser, at de er stressede, 
har hovedpine og svært 
ved at sove. Samfundets 
krav og deres egne for-
ventninger påvirker de 
unges trivsel. 

TRIVSEL

Flensborg. 90-60-90. Maj Lin-Got på 
15 år fra Duborg-Skolen kan krave-
ne til den perfekte krop udenad. Og 
selvom hendes udseende ikke kan 
påvirke hendes humør, så er det vig-
tigt for hende.

- Det er meget vigtigt for mig at ha-
ve en fl ot krop. Samfundet fortæller 
os piger, at vi skal have den perfekte 

fi gur.
Maj Lin-Got og resten af de sydsle-

svigske unge befi nder sig midt i en 
performancekultur, hvor det perfek-
te er blevet det nye normale, lyder 
det fra fl ere eksperter. En tendens, 
der påvirker de unges trivsel.

- Jeg hader ikke at have succes, si-
ger 14-årige Adam Ørsted fra Duborg-
Skolen.

Tidens syge tendens

Birthe Linddal Jeppesen er fremtids-
forsker og sociolog. Hun mener, at 
nutidige unge bliver konfronteret 
med et meget stereotypt billede af, 
hvad det vil sige at lykkes som men-
neske. Et billede, som de færreste 
kan leve op til, mener hun.

- Livet bør ikke bare handle om at 
se ud. Det er simpelthen en syg ten-
dens i tiden, der gør folk ulykkelige.

Sidste år blev den første nationa-
le trivselsundersøgelse gennemført i 
Danmark. Den for i år er i gang nu. 

Der fi ndes ikke tilsvarende undersø-
gelser i Sydslesvig, men Flensborg 
Avis har lavet en blandt de store ele-
ver på fællesskolerne. Og her tegner 
der sig et klart billede. De unge er 
ofte stressede, og de har svært ved 
at sove. De unge stiller nemlig høje 
krav til sig selv i alle livets aspekter.

Dårlig trivsel til pigerne

For 13-årige Bjarne Gerlach fra Hu-
sum Danske Skole er kravene til 
hans resultater i skolen høje.

- Det er meget vigtigt for mig at 
klare mig godt i skolen. Det er det, 
der bestemmer mit liv bagefter, siger 
han.

Pigerne i Sydslesvig er dem, der 
har det værst. Her oplever 40 procent 
eller derover, at de en gang om ugen 
eller oftere har hovedpine, svært ved 
at sove, er kede af det, stressede og 
sover dårligt.

- Jeg er stresset generelt, for der er 
meget jeg skal nå, fortæller Johanne 

Marie Juul Olsen på 15 år.
 Ina Grønvig

 ina@fl a.de

Forventninger giver unge 
sydslesvigere dårlig trivsel

RESÜMEE
Eine Befragung von Schülern 
aus Sydslesvig zwischen 11 und 
16 Jahren hat ergeben, dass die 
Schüler sehr gestresst sind, 
Kopfschmerzen haben und es 
ihnen schwer fällt einzuschla-
fen. 

Die Zukunftsforscherin Birthe 
Linddal Jeppesen meint, dass 
die jungen Leute heute mit ei-
ner klaren Vorstellung darüber 
konfrontiert werden, was es be-
deutet, erfolgreich zu sein. 

»Das Leben sollte sich nicht so 
viel mit Aussehen beschäftigen. 
Das macht Menschen unglück-
lich«.  

Bredsted. Sydslesvigsk Forenings koncertrække »Vestkystkultur« kommer fra 
næste sæson til også at omfatte Sydslesvigsk forenings amtsdistrikt i Sydtøn-
der. 

Hidtil har kun amtsdistrikterne Husum og Ejdersted været omfattet af kon-
certerne. I weekenden var The Blues Overdrive (billedet) på besøg i Bredsted. 
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Blues i Bredsted

Flensborg. Flensborg er sluppet 
billigt fra infl uenzasæsonen. An-
tallet af infl uenzatilfælde svarer 
til det normale niveau, og bor 
man i Flensborg, er risikoen for, 
at man smittes, ti gange lavere 
end for eksempel i Kiel.  Side 2

Infl uenzasæson 

Færre ramt 
af infl uenza

Tønder. Den 4. april skal det dan-
ske kokkelandshold møde det 
tyske i Ecco-centret i Tønder. 
De skal lave mad til 180 gæster, 
blandt dem prins Joachim, som 
er kokkelandsholdets protektor. 
De øvrige gæster er folk fra er-
hvervslivet, desuden kan der kø-
bes få billetter.  

Det danske kokkelandshold 
skal sætte fokus på Danmarks 
gode arbejde indenfor gastrono-
mien ved nationale og internati-
onale konkurrencer.  Side 10 

Landskamp 

Kokkedyst 
på tværs af 
grænsen



18 Flensborg Avis -  tirsdag den 22. marts 2016Kultur

Schleswig. Ein musikalischer Genuss 
ist am Ostermontag, dem 28. März, 
um 12.30 Uhr, im Schleswiger St.-
Petri-Dom zu erleben: Der Deutsche 
Ärztechor und das Deutsche Ärzteor-
chester werden die Große Messe in 
c-Moll von Wolfgang Amadeus Mo-
zart als Beneizkonzert zugunsten 
der anstehenden Domsanierung auf-
führen.

Der deutsche Ärztechor (Einstu-
dierung: Uta Singer) und das Deut-
sche Ärzteorchester werden gelei-
tet von dem aus Kiel stammenden 
Dirigenten und Kopmponisten Ale-
xander Mottok. Außerdem wirken 
mit Simone Krampe, Sopran, Diana 
Schmid, Mezzosopran, Michael Con-
naire, Tenor, Florian Rosskopp, Bass.

Mozarts Große Messe übertrift 
– obwohl sie unvollendet geblie-
ben ist - alle seine entsprechenden 
Werke durch ihre Dimensionen und 
Intensität. Anders als seine sonsti-
gen Messen komponierte er sie ohne 
kirchlichen Auftrag und Anlass. Der 
Komponist widmete das Werk seiner 
Frau Constanze und löste damit das 
Versprechen ein, mit einer Messe 
dafür zu danken, wenn Constanze 
eine Krankheit überstünde und 
seine Ehefrau würde. Möglicherwe-
ise aus diesem Grund zeichnet sie 
sich durch besonders anspruchsvolle 
und schöne Sopranpartien aus.

Außerdem erklingen in diesem 
Konzert die beschwingte Symphonie 
A-Dur und eines der bekanntesten 
Chorwerke Mozarts, das kurz vor 
seinem Tode entstandene »Ave ve-
rum corpus«. Der deutsche Ärztech-
or (Einstudierung: Uta Singer) und 
das Deutsche Ärzteorchester werden 
geleitet von dem aus Kiel stammen-
den Dirigenten und Komponisten 
Alexander Mottok. Außerdem wir-
ken mit Simone Krampe – Sopran, 
Diana Schmid – Mezzosopran , Mi-
chael Connaire – Tenor, Florian Ros-
skopp - Bass. Das Konzert in Schles-
wig ist Abschluss einer gemeinsa-
men Probenwoche auf der Nordsee-
insel Amrum.                hcd

Konzert

Konzert des 
Ärztechores

Sønderborg. Fra skærtorsdag 24. 
marts til anden påskedag 28. marts 
åbner 20 udstillingssteder, gallerier 
og butikker på Als og Sundeved ud-
stillinger med værker af nationale 
og internationale kunstnere.

Her vises billedkunst, keramik, 
skulpturer, smykker, tekstilkunst, 
pilelet, glaskunst og trædrejning 
med mere. Desuden har butikker i 
Nordborg og Guderup stillet deres 
vinduer til rådighed for værker af 
især lokale kunstnere. De vil vise et 
udsnit fra det kreative miljø, der ud-
folder sig på Als.

Udstillingerne åbnes på Nordals 
Idrætscenter skærtorsdag klokken 
12 af Niels Ole Bennedsen (S), der er 
formand for Sønderborg Kommunes 
socialudvalg og medlem af kultur-, 
borger-og fritidsudvalget. Anna Hart-
mann og Soie Plauborg vil give et 
musikalsk indslag ved åbningen. 
På ferniseringsdagen vil to kunstbus-
ser køre fra Nordborg Idrætscenter 
og Kunstpunkt i Augustenborg til 
forskellige udstillingssteder. Billetter 
til 40 kroner kan købes ved indgan-
gen til Kunstpunkt eller Idrætscen-
tret. Begge steder åbner klokken 11. 
Kreative børn fra Nørreskovskolen, 
Oksbøl og Østerlund friskoler udstil-
ler kunstneriske vaser med blomster 
over temaet »Det blomstrer på Als«.  
                hcd

Konzert 

Påskekunst på 
Als og Sundeved

15-årige Naya Ruiz var udvalgt til at synge solo i en af sangene, Jens Johansens »Father of Heaven«. Det klarede hun flot.             (Fotos: Thomas Jesper Wiltrup)

Det Jyske Musikkonser-
vatoriums Pigekor gav 
en strålende koncert i 
Ansgar Kirken søndag 
eftermiddag. Ikke un-
derligt, det gode kor 
valgte at give koncert i 
Flensborg: Korlederen 
er gammel Duborg-elev.

ANMELDELSE

Flensborg. Der blev klappet godt 
igennem i Ansgar Kirken søndag ef-
termiddag. Ikke alene ik Det Jyske 
Musikkonservatoriums Pigekor stå-
ende applaus efter en skøn koncert.

Men pigerne klappede også sig 
selv på brystet under et af numrene. 
Michael Bojesen, der tidligere har le-
det pigekoret, har nemlig lavet et ar-
rangement af Morten Brørups salme, 
»Frydeligt med jubelkor«, hvor han 
har lagt såkaldt body percussion ind. 
Korets nuværende leder og dirigent, 
Helle Høyer Vedel, forklarede til 
Flensborg Avis:

- Det er »oppe i tiden«, og det giver 
samtidig et præg af middelalderlig 
renæssance og at spille på skalmeje. 
Nogle af pigerne synger langtrukne 
toner, og når de klapper sig på bry-
stet, giver det en helt særlig, nasal 
efekt. 
Og godt virkede det, og spektaku-
lært var det i denne i øvrigt smukke, 
klassiske salme.

Ikke tilfældigt valgt

For Helle Høyer Vedel var valget af 
en dansk kirke i Flensborg som et af 
korets koncertsteder ikke tilfældigt:

- Jeg er student fra Duborg-Skolen 
årgang 1977, og min mor (som var 
blandt publikum, red.) bor her, for-
talte dirigenten, der efter Duborg 
tog sin uddannelse ved Jysk Musik-

konservatorium i Aarhus i 1984. 
For Helle Høyer Vedel er det også 
vigtigt at give korpigerne en dannel-
sesrejse på den femdages turne, der 
bringer dem til Haderslev, Flensborg 
og Hamborg.

- Det er vigtigt for dem også at 
møde andre kor - og kulturer. Tirs-
dag og onsdag skal vi synge sammen 
med Hamburger Mädchenchor, men 
også Flensborg skulle besøges, for pi-
gerne kender ikke så meget til min-
dretallet, sluttede Helle Høyer Vedel.

Søndagens koncert blev indledt 
med Linda Stassens »Sing Halleluja«, 

hvor koret stod i en irkant rundt 
omkring publikum i kirken, og det 
gav en helt særlig følelse af nærvær, 
omringet af sangen.

Bagefter gik koret op i kirkens 
pulpitur for dér at blive akkompag-
neret af organist Michael Rosenfeldt, 
der går på solistklassen på konser-
vatoriet. Denne gav i øvrigt nogle 
smukke satser uden korsang, to sat-
ser af Niels W. Gade samt det utro-
ligt smukke »Gammal fäbodspsalm« 
af Oskar Lindberg. 
Korets varierede program bød på 
skift fra dur til mol midt i sangene, 

skift i tempo og taktarter og stor va-
riation i repertoiret fra Egil Harder 
og Kaj Munks »Den blå anemone« 
og til koncertens ekstranummer, 
»Because« af The Beatles, som endte 
med at blive anmelderens yndlings-
nummer. Utroligt smukt arrangeret, 
og lige så smukt sunget af de 41 dyg-
tige piger, der alle er mellem 13 og 
18 år.

Fokuserede på en dør

En særligt fremtrædende plads hav-
de 15-årige Naya Ruiz, der sikkert og 
ganske strålende sang solo, akkom-
pagneret af resten af koret, i Jens Jo-
hansens "Father of Heaven".

Pigen, der har sunget med koret, 
siden hun var 13, men som har sun-
get i skolekor, siden hun var syv, 
kunne efter koncerten fortælle til 
avisen, at hun syntes, det ikke var 
nemt at synge solo:

- Det er grænseoverskridende, og 
jeg var meget nervøs, men jeg har 
lært at fokusere på et punkt under 
en koncert. Så jeg kiggede ned på 
døren bag i kirken, og så var jeg me-
re rolig.

Flere gange under søndagens kon-
cert skiftede koret pladser i kirken, 
så vi lere gange oplevede pigerne 
stå i grupper ude blandt tilhørerne. 
Det gav en akustisk lot virkning og 
en rørende fornemmelse af at være 
omringet af himmelsk vellyd fra de 
mange piger, der synger med stor 
sikkerhed, og kun i enkelte passager 
kunne man notere en ungdommens 
manglende præcision i dynamik og 
styrke.

 
Det Jyske Musikkonservatoriums 

Pigekor. Dirigent: Helle Høyer 

Vedel. Organisk: Michael Rosen-

feldt. Ansgar Kirken i Flensborg, 

den 20. marts.

        Thomas J. Wiltrup
        tw@la.de

Body percussion og himmelsk vellyd

Pigerne i Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor havde en dejlig udstråling i Ansgar 
Kirken i Flensborg.

Se en video fra 
koncerten her.

www.youtube.com/
Sydslesvigtube

RESÜMEE
Der Mädchenchor des Musikkonservatoriums Jütland gab Sonntag-
nachmittag ein tolles Konzert in der Flensburger Ansgar-Kirche. Die 41 
Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren stehen unter der Leitung von Helle 
Høyer Vedel, die 1977 an der Duborg-Skolen ihr Abitur machte. Im Rah-
men einer Tournee, die den Chor auch nach Haderslev und Hamburg 
führte, wollte sie ihre Mädchen gerne auch in Südschleswig präsentie-
ren. Dem Publikum wurde eine abwechslungsreiches Programm gebo-
ten mit mittelalterlicher Körper-Percussion (wo sich die Mädchen beim 
Singen auf die Brust schlagen) bis hin zur Zugabe »Because« von den 
Beatles. Die 15-jährige Naya Ruiz zeigte große Sicherheit als Solistin 
in »Father of Heaven«. Der Chor änderte während des Konzerts mehr-
fach seine Aufstellung, so dass die Mädchen auch mitten zwischen den 
Zuhörern standen, was eine wunderbare Wirkung auf das Publikum 
hatte.


