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SVABSTED. Den populære plattyske 
folk-gruppe Godewind har mistet sin 
forgrundsfigur, guitaristen Larry Evers. 
Han er død kort tid efter, at han blev 
ramt af et hjerteslag.

Larry Evers blev 63 år.
Godewind aflyser derfor i første 

omgang alle planlagte koncerter den 
næste måned, og den planlagte 35 års 
fødselsdag i Albersdorf i Dithmarschen 
i august bliver heller ikke til noget, 
oplyser producenten og musikeren 
Shanger Ohl fra Godewind. Han un-
derstreger dog samtidig, at Godewind 
agter at fortsætte som band på trods af 
dødsfaldet.

Larry Evers var sammen med Shan-
ger Ohl ophavsmand til langt største-
delen af de 900 sange, som Godewind 
siden har udsendt på 40 albummer si-
den 1979.

Larry Evers efterlader sig en hustru 
og tre børn.

Det er det andet dødsfald, Godewind 
bliver ramt af. For ti år siden døde san-
gerinden Andrea Krehky. Hun blev 
dengang erstattet af Anja Bublitz.

Godewind består af musikere fra 
Nordfrisland og Dithmarschen og har 
fælles base i Svabsted ved Husum.

                Hans Christian Davidsen
        hcd@fla.de

Godewind-
guitarist 
død efter 
hjerteslag

Ophavsret. Kunstneren 
Uwe Appold og Flensborg 
Kommune er ikke på tale-
fod med hinanden. Nu er 
hans kunstværk på rens-
ningsanlæget blevet de-
strueret. Det er ikke første 
gang, det sker i Flensborg.

FLENSBORG. Rensningsanlægget i 
Flensborg har uden at informere kunst-
neren Uwe Appold fjernet et af hans 
værker.

Det seks meter høje stålværk, der var 
ment som en hyldest til rensningsan-
læggets medarbejdere, er blevet fjer-
net og destrueret. Ansvaret ligger hos 
rensningsanlægget, og Uwe Appold er 
rasende.

- Det er min ophavsret, der er blevet 
krænket, og det har jeg absolut ingen 
forståelse for. Jeg mener, at man som 
et minimum burde have rettet hen-
vendelse til mig, før man greb til en så 
radikal handling som at fjerne kunst-
værket. Det er helt uacceptabelt, siger 
Uwe Appold.

Værket var en teknisk installation 
med en gasmotor og et svinghjul, der 
vejede over et ton. Kunstværket blev 
opsat på området i 1993.

Driftsleder Jochen Schmidt fra rens-
ningsanlægget siger, det er en »for-
glemmelse«,‚ at kunstneren ikke er ble-
vet informeret.

- Vi er ved at bygge om på området 
for at kunne optimere rensningspro-
cesserne, og i planerne var der ikke 
længere plads til værket. Vi så os om 
efter alternative muligheder for at pla-
cere værket, men fandt ingen, siger Jo-

chen Schmidt.
Det er ikke første gang,  at Flensborg 

Kommune (Stadt Flensburg) har fjer-
net kunst af Uwe Appold. En brønd på 
gågaden er blevet demonteret. Lyset i 
vandhjulet ved busstationen (ZOB) er 
væk - ditto ved Uwe Appolds lysinstal-
lationer på gågaden. Dele af Appolds 
relief ved Jugendaufbauwerk er også 
væk.

- Det er ikke en måde at omgås kunst 
i det offentlige rum på, siger Uwe Ap-
pold.

Han har endnu ikke taget stilling til, 
hvad hans næste skridt bliver over for 
Flensborg Kommune.

                Hans Christian Davidsen
         hcd@fla.de

Kunstværk skrottet 
uden at kunstner 
blev hørt

Festival. Sidste år blev 
den traditionsrige festival 
ved Valsbøl genoplivet. I 
dag og i morgen kan pub-
likum høre blandt andre 
Lordi, Abi Wallenstein og 
Hämaton.

VALSBØL. Arrangørerne forventer 5000 
gæster til Wallsbüll Open Air i Kristi 
himmelfarts-dagene. Festivalen blev 
sidste år relanceret efter at have ligget 
død i 12 år - med nyt koncept, nye ar-
rangører og en mere afdæmpet profil 
i forhold til tidligere. Den beholdt også 
navnet »Wallsbüll Open Air«, selv om 
den rykkede fra en placering ved Vals-
bøl til en placering tættere på landsby-
en Meden (Meyn).

Arrangør-parret Jan Plagemann og 
Katja Matt fra Hanved lægger primært 
vægt på, at festivalen kan køre rundt 
på et stille og økonomisk forslarligt 
grundlag. Det vil sige: Ikke alt for sto-
re navne, der dræner kassen. Hellere 
bands i mindre format, der er til at be-
tale for - og som alligevel trækker gæ-
ster.

- Vores ambition er dog, at festivalen 
skal vokse lige så stille, så den på et tids-
punkt når den gamle størrelse, siger de. 

I aften går det finske metal-rock-
band Lordi således på scenen. Det var 
Lordi, der i 2006 vandt Eurovision Song 
Contest med sangen »Hard Rock Hal-

lelujah« - i øvrigt som det første finske 
band nogensinde. Det bliver det tyske 
coverband Los!, der åbner festiavlen på 
»Heavy Stage« klokken 16, og derefter 
spiller musikken i aften, i morgen og 
indtil natten mellem Kristi himmel-
fartsdag og fredag.

Blandt navnene på scenen er indie-
rockbandet Madsen, veteranen Abi 
Wallenstein, trash-metalbandet Häma-
ton og det latin-inspirerede beatband 
Más Shake!

Wallsbüll Open Air åbner festivale-
sommeren i Sydslesvig. I weekenden 
følger SL Rocks i Slesvig, den 19.-20. juli 
Husum Open Air, den 8.-10. august Jü-
bek Open Air og den 29.-30. august Bal-
tic Open Air i Slesvig.

                Hans Christian Davidsen
        hcd@fla.de

Festival regner med 5000 gæster
RESÜMEE

5000 Gäste 
erwartet
Heute eröffnet das Wallsbüll 
Open Air die Festival-Saison im 
Bereich nördlich des Kanals. Um 
16 Uhr beginnt das zweitägige 
Himmelfarhrtsfestival, das erst 
im vergangenen Jahr nach zwölf-
jähriger Pause wiederauferstan-
den war. Die Veranstalter rechnen 
mit über 5000 besuchern.

Mona Krieche og Simon Foschepoth mødte sidste år op med fremtidens festivalgæster på Wallsbüll Open Air. For at tvillingerne Moritz og hen-
ning også om 30-40 år skal have hørelsen intakt, blev de udstyret med beskyttelse mod de mange decibelt, der blev blæst ud fra scenen. 

(Foto: Martina Metzger)

- Man kunne som et minimum have taget 
kontakt til mig, før man ødelagde mit kunst-
værk, siger flensborg-kunstneren Uwe Ap-
pold.               (Foto: Lars Salomonsen)

Larry Evers 
blev 63 år. 
(Foto: FlA)

Fødselsdag. Lysten til 
at fortælle historier har 
instruktør og skuespiller 
Lars Kaalund altid haft. 
Derfor blev jobbet som 
blikkenslager skiftet ud. I 
morgen fylder han 50.

KØBENHAVN. Danskerne faldt pla-
dask for Lars Kaalunds køkkenmontør 
Knud, da han satte skuespiller Hella 
Joofs socialrådgiver på plads med re-
plikken: »Hvis du var en ludobrik, var 
du så slået hjem nu?« i succesfilmen 
»Den eneste ene«.

Og de elskede ham stadig, da han i 
rollen som den hårdkogte halbestyrer 
Hal-Finn fik den dejlige damefrisør i 
»Italiensk for begyndere«. Også tv-se-
rien om folkeskolelæreren »Rita« med 
Mille Dinesen i hovedrollen fra 2012 er 
gået rent ind, ligesom masser af teater-
stykker, opsætninger, teaterkoncerter 
og manuskripter.

Kristi himmelfartsdag fylder Lars 
Kaalund, der oprindelig er uddannet 
blikkenslager, 50 år.

Ret hurtigt blev rørene skiftet ud 
med teatret, og han udviklede sig som 
skuespiller hos Dr. Dante Teatret i Alle-
rød 1985-87.

For lysten til at fortælle historier har 
altid været der. Og gode historier er 
svære at undvære, mener han.

Efter Danterne stiftede han i 1987 
teatret Mungo Park i Allerød, samtidig 
med at han i årene op til 1992 blev ud-
dannet på Statens Teaterskole.

Siden er det gået ud over stepperne i 
stort set alle genrer, og arbejdet fylder 
rigtig meget i hans liv.

Lars Kaalund afløste i 1998 Morten 
Grunwald som teaterchef for Østre 
Gasværk Teater, hvor han skrev og isce-
nesatte en lang række markante styk-

ker indtil 2007, hvor han forlod teatret 
for at blive freelance.

I 2010 tog han imod en helt ny ud-
fordring og kastede sig over iscene-
sættelsen af en af de store romantiske 
operaer: Puccinis japanske tragedie 
»Madame Butterfly«. Kort efter kunne 
man opleve hans show »De fleste ulyk-
ker sker med lemmet« på Bellevue Tea-
tret med Martin Brygmann som eneste 
medvirkende.

Foråret 2013 gik med at instruere Det 
Kongelige Teaters store forestilling »Ro-
bin Hood«, der spillede for fulde huse 
sommeren over i Ulvedalene i Dyreha-
ven, selv om Informations anmelder 
mente, at Kaalunds iscenesættelse mere 
var hærværk end humor - og hverken 
var for kvinder eller børn.

Selv om arbejdet fylder meget, er der 
andre ting, der fylder endnu mere. I ju-
li 2013 blev Lars Kaalund og hans kære-
ste, tv-dokumentaristen Anja Hauberg, 
forældre til en lille datter.

  Mette Josias/ritzau

Lars Kaalund mestrer 
alle genrer i sit fag

Lars Kaalund.
   (Foto: Jeppe Carlsen, Scanpix)


