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Priser til
korte film
Filmfestival. Flensburger Kurzfilmtage
kunne melde udsolgt
til næsten alle filmblokke.
FLENSBORG. Den 31-årige Helena Wittmann fra Hamborg
løb med hovedprisen, da
Flensburger Kurzfilmtage sluttede i weekenden. Kortfilmfestivalen fandt for 13. gang
sted i den alternative biograf
51 Stufen i Deutsches Haus.
Helena Wittmann fik prisen
for kortfilmen »Wildnis«, der
viser to miljøer, som smelter
sammen til et tredje miljø. Det
første miljø er en dagligstue,
der tilhører et pensionistpar.
Det andet miljø beskriver en
mand under nogle af sine rejser til Afrika og Asien. De eksotiske dyr, han møder på sine
rejser, bliver projiceret op på
væggene i pensionisternes bolig, og sådan bliver grænserne
mellem trygheden og eventyret ophævet og smeltet sammen til ét.
Cathrin Paulsen, Tobias
Möckel og Benjamin Vay
vandt afdelingen for plattyske
kortfilm. »Dr. Plattdüütschen
heilt Krebs« hedder deres animationsfilm, der vandt blandt

Sunshine
Reggae
SØNDERBORG. I 1980erne var
det stort set umuligt at komme uden om det lystigt lallende budskab om, at vi skal
stoppe alle bekymringerne og
tage den med ro. Danske Laid
Back skabte med Sunshine
Reggae en verdensplage, blev
nummer ét i 22 lande og over
20 millioner eksemplarer.
På fredag indtager reggaeog synth-popduoen teatersalen i Søndeborghus og spiller
både nye og gamle numre.
Gruppen består stadig af
frontfigurerne Tim Stahl og
John Guldberg og debuterede
i 1981 med »Maybe I'm Crazy«, som også strøg til tops på
hitlister i ind- og udland. Efter 2000 er Laid Back blevet
genoplivet flere gange, da
først Funkstar De Luxe og siden Trentemøller tog et par
sange under kærlig behandling. Koncerten begynder
klokken 21. Billetter koster
170 kroner i forsalg og 190
kroner ved indgangen. (FlA)

Unge talenter
SØNDERBORG Talent staves
med stort T, når unge musikere fra Sønderborg, Hamborg
og Lyngby 17. november holder koncert i Musikhuset på
Skovvej i Sønderborg klokken
14. De 55 unge i Jugendstreicherforum fra Hamborg og
Springstrings fra Lyngby vil
vise, hvad de har fået ud en
uges intensiv musiktræning.
Med til koncerten er også elever fra Sønderborg Musikskole. Der er gratis adgang, og alle er velkomne. (FlA)

otte nominerede film. De
plattyske film var nomineret
af studerende fra Flensborg
Universitet. Cathrin Paulsen,
Tobias Möckel og Benjamin
Vay vandt også publikumsprisen fri en anden film, »Gerds
alter Schlepper«.
Der var også et dansk program, og her gik prisen til filmen »Rob’n Ron« af Magnus
Iglandt Møller og Peter Smith
- en miniature spaghetti-western på knap fire minutter.
Den danske pris er sponsoreret
af Sydslesvigsk Forening.
Marc André Misman fik prisen for bedste spillefilm for
titlen »Waldesruh«. Bedste dokumentarfilm stod Britta
Wnadaogo for med »Krokodile
ohne Sattel«. Bedste animationsfilm blev »Andersartig« af
Dennis Stein-Schomburg, og
endelig var der hædrende omtale til »Halbe Nacht von Vanesse Nica Müller« lavet af instruktøren Franziska Kabisch.
Næsten alle filmblokke var
totalt udsolgt, oplyser festivalens ledelse bestående af Karsten Wiesel, Maja Petersen og
Thomas Dethleffsen. Det
gjaldt også det ny børneprogram »Rolle Vorwärts«, der
blev vist i søndags.
Hans Christian Davidsen

Jim Lacy var toastermaster ved prisuddelingen efter Flensburger Kurzfilmtage i 51 Stufen i Deutsches Haus.

Filminstruktøren Helena
Wittmann
vandt hovedpræmien

Der var udsolgt til næsten alle filmblokke i 51
Stufen.

hcd@fla.de

Marie Key blev den store vinder
Danish Music Award.
Sangerinden og
sangsnedkeren Marie
Key har haft et forrygende år, og det blev
belønnet ved prisuddelingen.
KØBENHAVN. Hele seks statuetter blev det til for sangerinden og sangskriveren Marie
Key, da der lørdag aften blev
afholdt Danish Music Awards i
Forum i København.
Prisuddelingen, der regnes
blandt de mest prestigefyldte
i Danmark, havde således en
helt klar favorit på aftenen,
hvor Marie Key kunne lade sig
hylde som vinder i kategorierne årets danske album, årets
danske kvindelige kunstner,
årets danske hit, årets danske
sangskriver, årets danske popudgivelse og årets danske livenavn.
Det er et år siden, at Marie
Key udgav sit seneste album
»De Her Dage«, der for alvor er
blevet et gennembrud for
sangerinden. Anmeldere tog
godt imod albummet, mens
fanskaren kun har vokset sig
større i året, der er gået.
Duoen Quadron, der til daglig er bosat i USA, har også
haft et forrygende år, og det
markerede de ved at sætte sig
på tre priser på aftenen. Det
blev til både en statuette og
hæder i kategorierne årets
nye danske navn og årets
danske urbanudgivelse, mens
duoens ene halvdel, Robin

Danish Music Award 2013
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• Årets Danske Album: Marie Key
- De Her Dage
• Årets Danske Gruppe: Volbeat
• Årets Danske Kvindelige Kunstner: Marie Key
• Årets Danske Mandlige Kunstner: Shaka Loveless
• Årets Danske Hit: Marie Key Uden Forsvar
• Årets Nye Danske Navn: Quadron
• Årets Danske Sangskriver - Koda-prisen:
Marie Key
Marie Key for De Her Dage
• Årets Danske Live Navn: Marie
Key
• Årets Nytænker: Nik & Jay
• TV2's Publikumspris Mads Langer
• Danish Music Awards Ærespris: Shu-bi-dua
• Årets Danske Rockudgivelse: Volbeat - Outlaw Gentlemen & Shady Ladies
• Årets Danske Popudgivelse: Marie Key - De Her Dage
• Årets Danske Urbanudgivelse: Quadron - Avalanche
• Årets Danske Voxpopudgivelse: Allan Olsen - Jøwt
• Årets Danske Club Navn: Yepha - Ik' Gør Det
• Årets Danske Producer: Robin Hannibal for Quadron Avalanche
• Årets Internationale Album: Rihanna - Unapologetic
• Årets Internationale Hit: Daft Punk - Get Lucky

Hannibal, også fik prisen som
årets danske producer.
Rock-rebellerne fra Volbeat,
der ikke kun har succes i Danmark, men også i USA og resten af Europa, blev fejret
med priserne for årets danske
gruppe og årets danske rockudgivelse for albummet
»Outlaw Gentlemen & Shady
Ladies«.
Statuetten for årets mandlige kunstner kunne sangeren

Shaka Loveless, der blandt andet har hittet med »Dengang
du græd«, tage med hjem.
Den årlige ærespris gik i år
til bandet Shu-bi-dua, der fik
prisen overrakt af sidste års
vinder, Thomas Helmig. Prisen
er en hyldest for deres markante musikalske aftryk på
det nationale fællesskab.
/ritzau/

Queen-show nytårsaften
EGERNFØRDE. Queen og
Freddie Mercury hyldes,
når The Bohemians nytårsaften optræder i Stadthalle i Egernførde.
Klokken 19 går de på
scenen med et stort symfoniorkester og spiller alle
de store Queen-numre
»Another One Bites The
Dust«, »A Kind of Magic«,
The Bohemians
»We Will Rock You«, »Radio
Ga Ga« og så videre. Der er
billetforsalg i Eckernförder Touristik & Marketing.
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Musikalske aftener i Damp
DAMP. Ostsee Resort i Damp har en række musikalske aftener på programmet i november og december. Guitaristen og sangeren Pim Hoppe fra Skovby (Schuby) ved
Slesvig giver koncert den 13. november og 4. december.
Popbandet Pete The Beat spiller oldies den 20. november,
10. december og første juledag. Jens Ploehn er singersongwriter og kommer fra Slesvig. Han giver koncert den
27. november, og den 18. december kommer soul- og
country-sangeren Gerrit Hoss fra Hamborg. Den første
dag i det ny år er der Johnny Cash-covernumre med
Björn Kadau. Alle koncerter begynder klokken 20, og der
er gratis adgang.
(FlA)

Mellemblond i Sønderborg
SØNDERBORG. Da Mellemblond i foråret udgav sit seneste
album, Lysvågen, skete det bragende anmeldelser i musikpressen. »Hvordan i alverden det er lykkedes Mellemblond
fortsat at være et så ubeskrevet blad, som tilfældet desværre er, i den gængse musikinteresseredes bevidsthed, er
mig en gåde. Forhåbentlig ændrer det sig med dette forbilledlige udspil. Lyt, lyt, lyt nu derude og få en dansksproget musikalsk oplevelse af de store! Fremragende, simpelthen«, jublede anmelderen Gaffa og fandt fem stjerner
frem fra anmelderposen. På torsdag giver Melemblond
koncert i Sønderborghus. Mellemblond spiller på Black
Spot klokken 21. Billetter koster 100 kroner i forsalg og
120 kroner ved indgangen.
(FlA)

