
PÅ MÆRKERNE. Traditionelt er det dronningen, der er på frimærkerne. Over de senere år 
har også arabiensfareren Carsten Niebuhr, de danske herregårde og store danskere som Henry
Heerup og Dea Trier Mørch fået klister i nakken. I går blev det så også muligt at sætte to skattede
børnestjerner i hjørnet på kommende fødselsdagskort. 8-kroners frimærket, som du kan se her,
har Bamse og balloner som tema, mens 6-kroners frimærket, som du kan tjekke på nettet eller

på dit lokale postkontor, har bjørnen Bruno, som er kendt for sin jyske dialekt, klo og glæde ved
pomfritter, som motiv. Bamse har haft sin gang i alverdens børnehjerner siden 1982, da han første
gang tonede frem på de alt andet end flade skærme. I modsætning til snart 30-årige bamse er
Bruno noget af en grønskolling. Bruno kom til verden som introduktion til julekalenderen ’Bamses
julerejse’ fra 2005 og har siden været fast gæst på DR. (emil)
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Mest læste i går:
1. Mød kunstneren og opfinderen, der blev rig på en 

nøgen mand og en bulldog

2. Filmgængere slås i køen for at se ny Brad Pitt-film

3. Advarsel: Metrostation truer Marmorkirken

4. Serie serverer lækre læger med lig i lasten

5. Filmredaktøren dag 4: Livet er for kort til 

’Pirates of the Caribbean’

i dag på ibyen.dk BIOGRAFEN:
ROSA MORENA 
Den dokumentariske 

ramme og Anders W. 

Berthelsens røvbalde-

frisure hiver sejren hjem 

i adoptionsdramaet.

Kim Skotte
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Kultursouschef
Kasper Steenbach

Jourhavende Peter Lembo

Telefon 33 47 17 93

E-mail kultur@pol.dk

Kulturredaktør
Anita Bay Bundegaard

GUIDE:
KOMMENDE
KONCERTER
Verdenskendte vokalister,

krukkede superstjerner og

storladne stemmer er på

vej til Danmark. 

Dolly Parton, Janet
Jackson, Morrissey m.fl.

UDSTILLING:
MICHAEL KVIUM 
Døden, volden, indvoldene,

lidelsen, sadismen og 

masochismen lurer i 

Mester-malerens ustilling

på Kastrupgårdsamlingen. 

Torben Sangild
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Stor litteraturpris
til Naja Marie Aidt
Litteratur. Kun en »stærk og
særpræget skabergerning«
kan udløse den prestigeful-
de Søren Gyldendal Pris,
som er blevet uddelt hvert
år siden 1958. Sådan et for-
fatterskab står Naja Marie
Aidt midt i, mener juryen,
som i går tildelte den 47-åri-
ge forfatter både hæderen
og 200.000 kroner. Naja Ma-
rie Aidts forfatterskab tæller
bl.a. novellesamlingerne
’Bavian’, ’Tilgang’, ’Vand-
mærket’ samt flere digtsam-
linger, senest ’Alting blin-
ker’. I juryens motivering ly-
der det om Aidt: »Hendes
forfatterskab er et forfatter-
skab, der hele tiden vokser
ud over sig selv. Hendes for-
ståelsesramme for menne-
skets vilkår bliver stadig
større. Hun skyr omsvøb og

bortforklaringer, hun skri-
ver ikke for hyggens skyld
og for at få os til at føle os
godt tilpas, hun er fortsat il-
lusionsløst nøgtern og
usentimental indtil det rå
og brutale i sin beskrivelse
af nutidsmenneskets udsat-
te position mellem instinkt
og civilisation«. (stéph) 

Musikfilm fra
Aarhus
Filmstøtte. To af Aarhus’ kul-
turelle produktionsmiljøer,
Filmbyen og produktions-
centret for rytmisk musik,
Promus, går nu i samarbej-
de om at udvikle lokale film-
talenter og få sat skub i pro-
duktionen af musikvideoer.
Den Vestdanske Filmpulje
har stillet en kvart million
kroner til rådighed for pro-
jektet ’Rock’n Reel’, der skal
give lovende vestdanske in-

struktører en chance for at
prøve sig selv af. Den Vest-
danske Filmpulje støtter
med maksimalt 50.000 kro-
ner per produktion og går
efter »kunstnerisk interes-
sante musikvideoer«. Ansøg-
ningsfristen er 1. juni. (abcd)

En klang af fortid
Historisk musik. Tidens må-
ske mest toneangivende
gambespiller, catalonskfød-
te Jordi Savall fra Barcelona,
modtager Sonningprisen
2012 som musiker på sit
sjældne instrument og som
foregangsmand par excel-
lence for den ’tidlige musik’
fra middelalderen, renæs-
sancen og barokken. Savalls
instrument er gamben eller
viola da gambaen, en forlø-
ber for celloen, og med den
har han gjort det til sit vare-
mærke at genopdage ellers
glemte musikalske skatte
fra gammel tid. Savall har
komponeret store musik-
fortællinger som ’Jerusa-
lem’ og ’Orienten og Occi-
denten’, og den sidste opfø-
rer han i Trinitatis Kirke i Kø-
benhavn på torsdag, hvor
Jordi Savall også spiller solo

på sin gambe i forbindelse
med Sonning-overrækkel-
sen. I 1991 stod han for lydsi-
den til filmen Tous les matins
du monde om gambespille-
ren Sainte Colombe, og han
har indspillet over 160 cd’er.
(abcd)

Engelsk drama får
dansk instruktør
Film. Lone Scherfig fortsæt-
ter sin internationale karri-
ere, når hun skal instruere
spillefilmen ’Music and Si-
lence’. Forlægget er en ro-
man fra 2000 af den eng-
elske forfatter Rose Tremain
om livet ved danske kong
Christian IV’s hof. ’Music
and Silence’ – som er ud-
kommet på dansk under tit-
len ’Musik og stilhed’ –
handler om, hvorledes Chri-
stian IV kæmper for at redde
sit ægteskab, samtidig med
at to af hoffets tjenestefolk
ser deres kærlighed og frem-
tid truet, da dronningen for-
vises fra hoffet. ’Music and
Silence’ bliver 52-årige Lone
Scherfigs ottende spillefilm
i en karriere, hvor de ameri-
kanske og britiske produk-
tioner kommer til at fylde

mere og mere. Sidste år blev
’An Education’ nomineret til
tre Oscarstatuetter, og Lone
Scherfig har netop afsluttet
optagelserne til komedien
’One Day’. Hun går i gang
med ’Music and Silence’ til
næste år, og filmen ventes i
biograferne i 2013. (stéph) 

750.000 til fejring
af Kierkegaard
Filosoffødselsdag. I 2013,
nærmere bestemt 5. maj, er
det 200 år siden, Søren Kier-
kegaard blev født. I den an-
ledning har kulturminister
Per Stig Møller (K) bevilget
750.000 kroner fra tipsmid-
lerne til fejring af teologen,
filosoffen og forfatteren,
der, med H.C. Andersen som
nærmeste konkurrent, vel
nok er den dansker, som er
kendt af flest mennesker
kloden over. »Vigtigheden af
hans forfatterskab og tan-
keunivers er enorm – ikke
blot herhjemme, men helt
ud i de fjerneste afkroge i
verden«, som kulturministe-
ren skriver i en pressemed-
delelse. Golden Days, der
især er kendt for at arrange-
re en årlig kulturfestival i

København, skal koordinere
de forskellige Kierkegaard-
arrangementer i samarbej-
de med Søren Kierkegaard
Forskningscentret, Højsko-
lernes Hus og Teologisk Pæ-
dagogisk Center. (fab)

Over broen 
efter opera
Kultursamarbejde. Når de te-
aterinteresserede i det stor-
københavnske i disse dage
slår op i den husstandsom-
delte brochure ’Teater 11/12’,
vil de for første gang nogen-
sinde kunne melde sig til
abonnementsforestillinger
uden for landets grænser.
Mens togtrafikken på tværs
af Sundet er i krise og nye
grænsebomme er på den
politiske dagsorden, har
kultursamarbejdet formået
at krydse den dansk-svenske
grænse og placere Malmö
Operaens repertoire som
led i københavnernes frie te-
atervalg. Operaen har i for-
vejen succes med at trække
københavnere over broen: I
den forløbne sæson har
5.000 danskere eller 65 pro-
cent flere end året før været
til opera i Sverige. (abcd)

poetisk

Det var det år 

Det var det år det var sommer i

april og den røde bil med bunden

i vejret i vejkanten. En mærkelig

fugl sang eller en fugl sang mærkeligt,

den klaprede først og pippede så

og var sort med noget krimskrams

ved hovedet. Den hørte du ikke.

Den sommer kendte jeg en ornitolog,

ham nåede du heller ikke at møde,

men det var praktisk fordi jeg er

så nysgerrig, fuglen kendte han

dog ikke. Her er alt stadig godt,

jeg har tabt tre kilo til, familien er

underrettet og hunden kommer på

besøg på fredag, men som du ved

ser jeg ham for lidt. Jeg har ellers sagt

at han ikke skal tage det personligt,

latteren er bare et smil med lyd på

CAMILLA CHRISTENSEN 

Bag den sært plaprende stemme i digtet aner man noget,
som ordene skal dække. En kvinde fortæller om en væltet bil
og om ukendte fugle og andet ligegyldigt, men »som du ved /
ser jeg ham for lidt«. Det er ikke til at hitte rede i, hvad der fo-
regår, men et eller andet brænder på, en kærlighed måske.
Camilla Christensen debuterede med digtsamlingen ’Fejl-
spændt’ i 1985 og har siden udgivet både romaner og digt-
samlinger, tolv i alt.
thomas.bredsdorff@pol.dk

Digtet her står i ’Nu har de druknet ham’, som Camilla Christensen

udgav på Jorinde & Joringel i november 2010.
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Diana Bruun

I april måned sejler vi
Frokostsejlads torsdag til lørdag kl. 13-15, pris fra kr. 159,00
Aftensejlads torsdag til lørdag kl. 19-22, pris fra kr. 295,00

www.sagaqueen.dk

RING TIL MIG
- og du får

SKIBETS BEDSTE BORD
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SKAL VI SEJLE 
EN FROKOST?

Ring til mig og jeg finder 
skibets bedste bord

Vi sejler:


