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Hyldet af
kolleger og
fans: Satirisk
makkerpar er
årets komikere
COMEDY Der var træng-
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Emerson String Quartet er et verdensnavn, som kan opleves på Fuglsang i slutningen af januar.

Verdensnavn gæster
Fuglsang Musikforening
Takket være støtte
fra Brebølfonden kan
Emerson String Quartet
opleves på herregården i
januar.
Når Fuglsang Musikforening på
søndag går ind i dens 22.
sæson, kan medlemmerne
allerede nu glæde sig til et
absolut verdensnavn senere på sæsonen.
For søndag den 28. januar gæster ingen ringere
end Emerson String Quartet fra New York den gamle
herregård. Og hermed venter en musikalsk oplevelse
ud over det sædvanlige.
Emerson String Quartet
blev grundlagt i New York
for 40 år siden, og gennem

VERDENSNAVN

årene har strygekvartetten stået på alle de store
scener verden over. Kvartetten har tillige indspillet
stribevis af CD’er, alene
over 50 CD’er for Deutche
Grammophon.
- Vi er fantastisk stolte
over at kunne præsentere
så stort et navn på vores breddegrader. Og det
kan da også kun lade sig
gøre, fordi Brebølfonden
igen har stillet sig velvillig til rådighed og betalt
for kvartetten, siger næstformanden i Fuglsang Musikforening, Michael Mondrup til Folketidende.
Det er fjerde gang, at
Brebølfonden har betalt
for et absolut topnavn på
Fuglsang.

Tidligere har fonden
skaffet violinisten Nikolaj
Znaider, operasangeren Bo
Skovhus og pianisten András Schiff til Østlolland.
Med Emerson String
Quartet følges denne imponerende række smukt
til dørs. Strygekvartetten
byder på musik af Haydn,
Webern og Beethoven ved
koncerten i januar.
Koncerterne i Fuglsang
Musikforening
afvikles
dels på selve herregården
og dels i det nye KUMUS.
Det er sidstnævnte sted,
der lægges ud på søndag,
hvor musikforeningen kan
præsentere vinderne af
konkurrencen Uge Spiller
Klassisk samt Ensemble
Storstrøm.

Herefter er der koncert
en gang om måneden, med
undtagelse af februar. I alt
ni koncerter, som udover
de allerede nævnte byder
på navne som Københavns
Cellokvartet, Det Fynske
Kammerkor, The Lee Trio,
Gilbert de Greve og Christine Krabbe samt trioen
Koppel, Thomsen og Rehling.
Fuglsang Musikforening
har cirka 160 trofaste medlemmer. På adressen www.
fuglsangmusikforening.
dk kan man læse mere om
foreningens virke samt om
de enkelte koncerter sæsonen igennem.
HANS JØRGEN MØLLER
hjm@ftgruppen.dk

Dokumentarfilm om afdød rockstjerne
viser private optagelser med dansk model
DOKUMENTAR Danske Helena Christensen udgjorde
sammen med den australske rockmusiker Michael
Hutchence et af tidens
største stjernepar i starten
af 1990’erne, da de to i en
årrække dannede par.
En ny dokumentar om
den nu afdøde rockmusi-

kers liv og død går helt tæt
på Michael Hutchences
sidste tid, og i de aldrig før
viste optagelser for offentligheden optræder også
den danske topmodel, som
i 90’erne var en af tidens
mest benyttede modeller.
I dokumentarfilmen, der
har fået titlen “Michael

Hutchence: The Last Rockstar”, ses den danske model i et kærligt øjeblik med
den australske sanger, der
var forsanger i rockbandet
INXS, og som tog sit eget
liv i november 1997.
I dokumentaren kan fans
af Hutchence gennem hidtil ukendte sange, person-

lige videoer og udtalelser
fra stjernens nærmeste
komme helt tæt på musikeren, der var et af 90’ernes
største rockikoner. Derudover kan man i dokumentarens trailer se et klip af
den sidste sang, som den
australske musiker skrev
på.
/ritzau/FOKUS

sel på den røde løber i
Operaen i København
forleden, da cremen af
den danske comedybranche var samlet for
at lade sig hylde ved
Zulu Comedy Galla.
Her blev prisen for
årets komiker overrakt,
og den tilfaldt i år Frederik Cilius Jørgensen og
Rasmus Bruun, der sammen står bag “Den Korte
Radioavis” med figuren
Kirsten Birgit Schiøtz
Kretz Hørsholm i spidsen på Radio24syv.
Radioprogrammet,
der på satirisk vis spidder de danske politikere,
har på kort tid vundet
manges hjerte og således også branchens.
Vinderen blev udråbt
på baggrund af stemmer
fra de danske comedyfans og en fagjury, der
nøje har vurderet de no-

minerede. De to faktorer
indgik ligeligt i udpegelsen af vinderen.
Foruden prisen for
årets komiker blev der
også uddelt en talentpris til et nyt, dansk
comedy-håb. Vinderen
af denne pris blev Jacob
Taarnhøj.
Han var ifølge juryen nomineret for sine
“teknisk sublime sceneshows, der også har
skaffet ham en finaleplads ved Danmarksmesterskabet i standup”.
Ved showet i Operaen
optrådte flere populære
danske komikere og
kunstnere, mens Nikolaj
Lie Kaas styrede slagets
gang.
Zulu Comedy Galla
løber over de danske
tv-skærme på TV2 Zulu
søndag den 10. september klokken 21.00.
/ritzau/FOKUS

Se traileren:
Dansk skuespiller i
stjernespækket serie
MED I KRIMISERIE Danske
Lærke Winther er kendt
for sine roller i film og
tv-serier som “Mennesker bliver spist”, “Dicte”
og “Lærkevej”.
Nu har den 41-årige
skuespiller også taget
turen til udlandet, og
snart er hun aktuel i den
engelske krimiserie “Rellik”.
Her spiller Lærke
Winther rollen som Lisa,
der er hustru til kriminalinspektøren Gabriel
Markham, som spilles
af Richard Dormer, der
også er kendt for sin
rolle som Beric Dondarrion i hitserien “Game of
Thrones”.
“Rellik” vil blive sendt
på engelske BBC One og
på HBO Nordic, og traileren til serien er netop
offentliggjort.
Det skriver HBO Nordic i en pressemeddelel-

se. I traileren optræder
også Lærke Winther,
som senest har markeret sig i filmen “3 Ting”.
Krimiserien “Rellik”
er skabt af teamet bag
BBC-serien “The Missing” og handler om en
mistænkt seriemorder,
som er fanget.
Hvorvidt det er den
rigtige person, politiet
har i sin varetægt, bliver afsløret i løbet af
serien, hvor plottet rulles op baglæns gennem
en række mord, hvorved
sandheden
langsomt
kommer frem.
Første sæson af “Rellik” får premiere 11. september klokken 23.00
på BBC One.
En time efter den engelske premiere får serien premiere på HBO
Nordic.
/ritzau/FOKUS

