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SØNDERBORG - NORDBORG - AUGUSTENBORG - SYDALS

SDR onsdag 2. juni 2010

tid og sted
AUGUSTENBORG
9-12 og 16-18: Slotsalle 10: Lokalhistorisk arkiv
9-12 og 16-18: Egnsmuseet
9-13: Fryndesholm Skolen, bibliotek:
Afhentning/aflevering af materialer
10-18: Augustenborg Minimuseum
11-17: Augustiana skulpturpark og
Kunstcenter
13-19: Augustenborg Bibliotek
16.30: Augustenborg Slot: Klaverkoncert
NORDALS
7-17: Containerplads Færgevej
8-21: Nordals Idrætscenter: Motionscentret 18.30-20: Svømmehallen
9-14.30: Nørreskov-Skolen, bibliotek:
Afhentning/aflevering af materialer
9-15: Havnbjerg Mølle
9-18: Elstrup Mølleri Museum
9.30: Nordborghus: Stavgang
10-17: Munkegård Traktormuseum,
Pøl, Nørregade 5.
10-17: Nordborg Bibliotek
10-16: Danfoss Universe
10-17: Containerplads Smedevænget
14-16: Café 93, Havnbjerg: Strikkecafé
18.30: Guderup Aktivitetscenter: Guderup Skatklub: Klubaften
SYDALS
10-16: Sydals Bibliotek
14-17: Containerpladsen Skovmosevej 2
BIOGRAF
19.00: Nordborg Bio: Iron Man 2
Sol over slottet i Nordborg. En glad formand (t.v.) og kasserer sammen med Bent Jensen, Linak A/S, der donerer 50.000 kroner til amatørscenen. FOTO: TIMO BATTEFELD
KVINDEKRISECENTER
Døgnvagt, telefon 7442 0528
POLITET
Nordborg, Sønderborg, tlf. 114

navne
MÆRKEDAGE

70 ÅR
Elna Petersen, Møllehaven 30,
Nordborg, fylder 70 år lørdag den 5.
juni.

DØDSFALD
Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej
6, Elstrup, 86 år.
Poul Buciek, Hellesøvej 41, Nordborg, 78 år.

ALKOHOL

Knallertkører taget
for spritkørsel
NORDBORG: En politipatrulje stoppede mandag ved 19-tiden en 56årig mandlig knallertkører, som burde have taget bussen hjem. Patruljen havde forinden set, at manden
kørte usikkert på Lærkevej i Langesø ved Nordborg.
Den 56-årig blev taget med på politistationen for at få taget en blodprøve. Herefter blev han sigte for
spirituskørsel.
cmj

FUND

Stjålet Audi fundet i krat
NORDALS: Den Audi A4, som søndag aften blev stjålet fra Beka Auto
på Ellegårdvej i Sønderborg, blev i
aftes fundet gemt i et krat ved Stevning på Nordals.
Det var en kvik forbipasserende,
som så bilen, der har en værdi på
260.000 kroner.
cmj

Nord-Als Festival køber
musik for tre millioner
SPONSOR: For første gang

har festivalen på slottet
fået en sponsor: Bent Jensen, spillemand og fabrikant. Det er tiltrængte
kroner.
Af Niels Ole Krogh
Tlf. 7342 5125, nok@jv.dk

NORDBORG: Det bliver dyrere og
dyrere at drive en festival i Danmark. Det må de sande i Nordborg,
hvor musikbudgettet i år er på næsten runde tre millioner kroner. Ikke mindst derfor var det en glad for-

mand og kasserer, der i går kunne
præsentere festivalens første sponsor: Fabrikant og spillemand Bent
Jensen, Linak A/S. Jensen, der selv
er en habil folkemusikant, har doneret 50.000 kroner til den amatørscene, han selv har indtaget adskillige
gange i festivalens 29-årige historie.
Han er født i Nordborg og bor bare et solsortefløjt fra slottet, hvor
Nord-Als Musikfestival rundhåndet
har delt ud af musikglæden i 29 år.
– Det er pokkers vigtigt med sådan en amatørscene, hvor musikere
kan for lov at stå på en scene og få
den kontante afregning, det er at stå
overfor et levende publikum, siger
Bent Jensen. Han stod der selv første gang i 1982 og filet på fiolen
mindst 10 gange med De Nørherre

Spillemænd.
De 50.000 kroner kan vise sig at
blive afgørende for, hvor meget foreningen med de 500 frivillige kan
fordele blandt Nordborgs foreninger efter en forhåbentlig veloverstået festival fredag og lørdag i næste
uge.

Dyre Mizz Lizzie
– Ikke mindst bandene er blevet
voldsomt dyre de seneste år. De har
ikke længere den store fortjeneste
på cd’er, da musikken ofte downloades eller piratkopieres, siger formand Karsten Fibiger.
Kasserer Nanne Enemark ved om
nogen, at der er brug for hver eneste
krone.
– Vores budget er på 4,7 millioner

VM-kunst indtager Augustiana
Få dage efter modtog Jonnas kæreste og
billedkunstner-kollega, Bjørn Eriksen, en
mail fra 2010 Fine Art,
med meddelelse om, at
han også var blevet udvalgt.

Af Morten Jacobsen,
Tlf. 7342 5111, mja@jv.dk

AUGUSTENBORG: 160 kunstnere
fra de 32 VM lande har skabt 160 originale kunstværker, som skal udstilles og på auktion i Sydafrika i forbindelse med VM. Ti af værkerne kan
opleves som silketryk på Augustiana i Augustenborg fra 6. juni.
Armene var knap nok kommet
ned efter Danmarks VM kvalifikation, før billedkunstner Jonna Pedersen modtog en invitation fra FIFA, via 2010 Fine Art, til at skabe et
værk til VM i Sydafrika. Hun troede,

Uhørt

der var tale om en spam-mail og kasserede mailen.

Han fortalte Jonna Pedersen om mailen og
snart gik det op for
dem, at et uhørt sammentræf havde fundet sted.
For blandt de mange danske

kroner. Jeg vil ikke fortælle, hvad
bandene koster, men forleden hed
det i en avis, at Dizzy Mizz Lizzie koster 300.000 kroner, og det kan altså
ikke gøre det, sig Nanne Enemark.

FAKTA

.500 FRIVILLIGE
500 frivillige sørger for at Nord-Als
Musikfestival bliver en succes hvert
år. En lille hård kerne på 30 frivillige
tager det lange seje træk fra august til juni. Ikke én eneste krone
går til løn.
Der er plads til 4000 gæster, og
der bliver aldrig flere, for Nordborg
Slot er den perfekte ramme, fastslår formanden. Til de frivillige tæller eleverne på efterskolen.

FAKTA

.UDSTILLING
Udstillingen om med VM kunst løber fra 6. juni til 12. september, og
den viser fem danske og fem sydafrikanske kunstnere.
Galleri Nørballe, Augustiana, Palævej 12, Augustenborg.

kunstnere var netop de blevet udvalgt til at deltage i projektet.
Foruden de danske kunstnere er
eksempelvis kunstner-ikonet Peter
Phillips – popkunstens fader i England, amerikanske Marcus Antonius Jansen samt kunstnertalenter
fra Japan også inviteret.

