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Carpark North til Flensborg
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Koncert. Carpark
North er gået i offensiven i det store
udland. Efter at have
touret med 30 Seconds to Mars giver
det danske band den
12. november koncert i Max.

FLENSBORG. Det danske Carpark North har flere gange
været i Sydslesvig, men endnu
aldrig i Flensborg. Lørdag den
12. november giver Carpark
North koncert i Max i Flensborg og præsenterer det internationale debutalbum
»Lost«.
Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger præsenterer Carpark
North sammen med koncertarrangøren Mittendrin.
Carpark North begyndte sidste
år et nyt kapitel i udlandet, da
Lau Højen (vokal og guitar),
Søren Balsner (bas) og Morten
Thorhauge (trommer) skrev
kontrakt med Sony Music for
hele verden.
I første omgang udkom Carpark North i Sverige, Finland,
Norge, Østrig, Schweiz og
Tyskland, hvor bandet var
support for 30 Seconds To
Mars. En tour, der viste sig at
være ganske betydningsfuld
for bandets karriere:
– 30 Seconds To Mars-touren har faktisk vist sig at være
et vendepunkt i vores karriere.

Navnet Carpark North er skabt ud fra genrene »Electro« og »Rock«: »Carpark« står for bilparkeringspladsen, kanter, råhed, metal det rockede, og »North« for nordlys, stjerner og det sfæriske elektronik.
De tilbød os touren på et tidspunkt, hvor vi havde skrevet
med Sony Sverige og skulle til
at overbevise andre lande om
at prioritere os, siger trommeslager Morten Thohauge til
musikmagasinet Gaffa.

Superfedt
- Det virkede, og vi blev
blandt de fire højst prioriterede kunstnere i Sony Finland,
Østrig, Schweiz og Tyskland.

Desuden var det jo superfedt
at være ude og spille på kæmpe arenaer hver aften. Publikum var overraskende vilde
med os. Der var pakket hver
aften, når vi gik på. Og de
skreg og klappede helt ned til
bagerste række. Det hele kulminerede, da Jared Leto sidste
aften kom op på scenen under
Transparent & Glasslike og
sang med – uden at vi vidste
det, fortæller han.

Jared Leto er ud over at være skuespiller forsanger i 30
Seconds To Mars.

Første gang i 2002
Carpark North optrådte første
gang i Sydslesvig på festivalen
Sydslesvig Rocks i 2002 og var
sammen med Dúné på scenen,
da der var dansk kulturuge i
Slesvig i 2008.
Billetter til koncerten i Max
kan købes i forsalg i Aktivi-

tetshuset og Flensborghus, på
mittendrin-gmbh.de samt telefon 01805-11 444 0. Prisen
er 16 euro eksklusivt gebyr.
Koncerten begynder klokken
20, og dørene åbnes klokken
19.
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Benny
Holst Trio
spiller i
Sønderborg
SØNDERBORG. Med dybe rødder i dansk sangtradition –
iblandet en god del blues og
folk - leverer Benny Holst
den gode sang, den gode historie og den gode stemming,
som han har gjort det i mange
år med glimt i øjet.
På torsdag klokken 20 giver
han koncert i Sønderborghus
sammen med violinist Martin
Andersen og guitarist Jacob
Rathje. Billetter koster 160
kroner i forsalg på sonderborghus.dk og billetnet.dk og
180 kroner ved indgangen.
På fredag klokken 20 er der
en dobbeltkoncert med Our
Broken Garden og Boat Man
Love. Den danske sangerinde
Anna Brønsted og band er
med projektet Our Broken
Garden klar med et nyt album
»Golden Sea«. Det følger op på
bandets anmelderroste debut
»When Your Blackening
Shows« fra 2008, der sammen
med debut-ep’en »Lost Sailor«
lagde grundlaget for Our Broken Gardens drømmende popunivers.
Boat Man Love er et hold af
særdeles erfarne sidemen, der
kan begå sig i eget navn og
som eftertragtet backing for
solister med behov for at have
et kreativt og selvstændigt
tænkende band i ryggen.
Musikerne i Boat Man Love
har, både som samlet band og
hver for sig, spillet med en
lang række af de bedste danske navne som bl.a. Michael
Falch, Tim Christensen og Kira.
(FlA)

Litteraturen skal fejres
Litteraturfest. Otte
nordiske og to tyske
forfattere besøger i
denne uge grænselandet i forbindelse
med den anden »Litteraturfest.nu«.
FLENSBORG. I den kommende
uge afholdes den grænseoverskridende, nordiske litteraturfestival Litteraturfest.nu., hvor
en række prisbelønnede og
aktuelle forfattere gæster
grænselandet.
Otte nordiske og to tyske
forfattere besøger grænselandet, hvor de læser højt af deres værker og fortæller om sig
selv under arrangementer i
Flensborg, Nibøl, Aabenraa,
Haderslev, Tønder, Sønderborg, Ribe, Kiel, Kappel, Slesvig og Husum.
Det er anden gang, den
grænseoverskridende litteraturfestival finder sted.
Forfatterne er Jan Christophersen, Maria Ernestam, Julia
Franck, Beate Grimsrud, Helle
Helle, Jógvan Isaksen, Håkan
Nessen, Jón Kalman Stefánsson, Kjell Westö og Daniel Zimakoff. Arrangør er Nordisk
Informationskontor i Flensborg i samarbejde med grænselandets biblioteker.
Festivalen åbner officielt
tirsdag aften i Kulturhuset Bispen i Haderslev, hvor forfat-
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Maria Ernestam er sat på som et ekstra programpunkt på Litteraturfest.nu. Den svenske forfatter kommer til Bov på onsdag.
terne Helle Helle, Jan Christophersen og Kjell Westö
kommer på besøg. Mandag
eftermiddag tyvstarter islændingen Jón Kalman Stefánsson på Højskolen Østersøen i
Aabenraa.
I forbindelse med litteraturfesten er der arrangeret forfatterbesøg på det tyske gymnasium i Aabenraa og de dan-

ske gymnasier i Slesvig og
Flensborg. Der er lavet en skrivekonkurrence blandt unge
for at få spirende forfattertalenter frem. Kunstneren Finn
Have bidrager billedligt til litteraturen med en udstilling på
biblioteket i Flensborg.
Afslutningen på litteraturugen finder sted på Flensborg
Bibliotek næste lørdag.

Her kåres vinderne af skrivekonkurrencen med temaet
»Skygge« for gymnasieelever.
- Vi har fået 91 bidrag, hvilket vi er meget glade for, og
de seks bedste er kåret af en
jury bestående af fire forfattere, som alle er til stede. De
seks bidrag, tre danske og tre
tyske er samlet i en tekstantologi, som også offentliggøres
på dagen, fortæller Anette
Jensen fra Nordisk Informationskontor i Flensborg.
Klokken 15 lørdag den 17.
september er der festivalfinale
med de tre forfattere: Julia
Franck (Tyskland), Håkan Nesser (Sverige) og Beate Grimsrud (Norge), der er nomineret
i år til Nordisk Råds Litteraturpris for både Norge og
Sverige.
Der er kommet et ekstra arrangement ind i litteraturfestens program: På onsdag
klokken 19 besøgere krimiforfatteren Marie Ernestam Bov
Bibliotek. Ernestam har skrevet de to krimier »Hundens
øre« og »Kleopatras kam«, som
starter med svensk idyl og ender som makabre psykologiske
spændingsromaner. I begge
bøger kredser hun om
barn/forældreforholdet, og
hvilken betydning det har for
livet. Ernestam er uddannet
journalist og har tidligere været udenrigskorrespondent i
USA og Tyskland.
Hele programmet ligger på
litteraturfest.nu
Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

GRÆNSEOVERSKRIDENDE LITTERATURFESTIVAL

13.-17.
SEPTEMBER 2011

Ma. 12.9. 17.00 Jón Kalman Stefánsson (IS) Højskolen Østersøen
Aabenraa
Ti. 13.9. 19.00 Helle Helle (DK)
ÅBNINGSARRANGEMENT
Jan Christophersen (D)
Haderslev Bibliotek
Kjell Westö (FIN)
19.30 Jón Kalman Stefánsson (IS) Stadtbücherei Niebüll
Jógvan Isaksen (FO)
ÆNDRING:
On. 14.9. 19.00 Maria Ernestam (S)
Bov Bibliotek, Padborg
15.00 Jógvan Isaksen (FO)
Flensborghus
19.30 Kjell Westö (FIN)
Kühlhaus, Flensborg
Jan Christophersen (D)
19.30 Jón Kalman Stefánsson (IS) A. P. Møller Skolen, Slesvig
Helle Helle (DK)
Folkehjem, Aabenraa
To. 15.9. 19.30 Julia Franck (D)
Helle Helle (DK)
19.30 Jan Christophersen (D)
ECCO CENTER, Tønder
Jógvan Isaksen (FO)
19.30 Håkan Nesser (S)
Biblioteket Sønderborg
Beate Grimsrud (N)
19.30 Kjell Westö (FIN)
Literaturhaus SchleswigMaria Ernestam (S)
Holstein, Kiel
Stadtbibliothek Husum
Fr. 16.9. 19.30 Håkan Nesser (S)
Julia Franck (D)
19.30 Beate Grimsrud (N)
Stadtbücherei Kappeln
Maria Ernestam (S)
Lø. 17.9. 13.00 Skrivekonkurrence
Flensborg Bibliotek
„skriv_nu“
FESTIVALAFSLUTNING
15.00 Julia Franck (D)
Flensborg Bibliotek
Håkan Nesser (S)
Beate Grimsrud (N)

Desuden kunstudstilling på Flensborg Bibliotek
Se hele programmet på

www.litteraturfest.nu

