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Dansk Centralbibliotek har udpeget de bedste ud-
givelser på det danske børnebogsmarked i august. 
Alle kan lånes på de danske biblioteker i Sydslesvig. 
Bøgerne er udvalgt af bibliotekar Helle Post.

Marie Duedahl: Ib og far i tv
Letlæst bog. Ib og far vil på tur og spise is. Mor siger 
nej. Far er for tyk. Men Ib og far køber is alligevel, 
for mor kan ikke opdage det, når hun er derhjemme. 
Uheldigvis for dem er TV2 samme sted for at filme et 
trafikuheld.

For 5-6 årige.

Line Rasmussen: Vi er bæverne!
Letlæst bog. Bæverne har sporhunden Elvis med på 
spejderlejr. Elvis finder et dyr i skoven, og bæverunger-
ne bliver bange. Der lyder skud. Er det en krybskytte? 
Politiet må hjælpe. Måske er det bedre, hvis Elvis fin-
der mennesker og spor hjemme i hytten.

For 7-8 årige.

Dan Brown: Da Vinci mysteriet
Ungdomsbog/fortalt for yngre læsere. Professor Robert 
Langdom og kryptolog Sophie Neveu skal hjælpe poli-
tiet i Paris med at opklare det brutale mord på direk-
tøren for Louvre. Sporene peger på et hemmeligt sel-
skab, der i århundreder har gemt på et vigtigt religiøst 
relikvie - men det haster med opklaringen.

For 14-16 årige.

Sofie Riis Endahl: Øjebliksbilleder
Ungdomsbog. Ingrid og Johanne forsøger begge to at 
navigere i gymnasie livet, men det er svært og hårdt, 
især når man ikke føler, man er god nok! En bog om 
venskab, kærlighed og sociale medier.

For 14-16 årige

Lisette Agerbo Holm: Krabber

Letlæst bog om krabber med masser af fakta om krab-
bers køn, æg og unger samt kløer. Lær at fange en 
krabbe eller læs om den største krabbe i verden. 

For 8-10 årige.

Thomas Brunstrøm: Sallys fars fede ferie
Billedbog. Sallys far overrasker familien med en efter-
årsferie til All inclusive-land. Det bliver en sjov ferie 
med pinlige episoder og historier fra dengang, Sallys 
far var dreng. Efter ferien brillerer Sallys far med end-
nu en overraskelse.

For 4-7 årige.

Lucy Dillamore: Nipper og madkassen
Billedbog. Hunden Nipper elsker sin menneskeven Ri-
chard. En dag glemmer Richard sin madkasse, og Nip-
per drager afsted for at give den til ham. Nipper farer 
vild, men får hjælp og finder frem til Richards legetøjs-
forretning.

For 3-5 årige. 

Mie Møller Nielsen: Puslevenner
Mere end 80 perlemotiver med design til børne- og 
pusleværelset. Til hvert kapitel er der et lille digt og en 
kort historie. Bogen er til de fingernemme børn, der 
eventuelt får en hjælpende hånd fra en voksen.

Månedens bedste  
børnebøger - august 2018

Rødekro. Sprog- og dialektforsker Michael Ejstrup holder mandag den 17. 
september kl. 19 foredrag om danske dialekter med et »fornøjeligt dialektisk 
festfyrværkeri sprængfyldt med lydeksempler«, som arrangørerne skriver. 
Michael Ejstrup mestrer selv mange dialekter, som han krydrer aftenen med.

Entréen er 50 kr. med tilmelding på aabenraabib.dk. lg

FOREDRAG 

Dialekter over sø og land

Perry Stenbäck fortolker Cornelis Vreeswijk som ingen anden - men skriver 
også dejlige sange selv.

ANMELDELSE
Ole Sørensen
os@fla.de

Vejle. Det er simpelthen en fornø-
jelse at lytte til Perry Stenbäck. Her 
på »Just Nu (När inget är för evigt)« 
er der ingen smalle steder og ingen 
sange til overs. En fin lille kompakt 
sag med hovedvægten på svensk 
vise tradition - tilsat en livlig jazz 
sine steder og en stilfærdig blues, 
hvor det skal til. 

Perry Stenbäck får vist, at når 
det gælder om at fortolke Cornelis 
Vrees wijk, findes der ingen bedre 
end ham - vi får en høj kvalitet med 
nogle af Vreeswijks mest kendte 
sange: »Veronica«, »Balladen om Hr. 
Frederik Åkare og Frk. Cecilia Lind«, 
som begge er så smukke - Frederik 
er gammel, men kærligheden er 

blind - og så bad Frk. Cecilia Lind al-
ligevel om et kys mere, som det hed-
der i denne fortælling.

På en af de andre stilsikre skærin-
ger, »Häster i regn« har Perry Sten-
bäck fået hjælp med teksten af Rune 
Elsen Carlsson, og det bliver et af 
de poetiske højdepunkter: »Tænk at 
den drøm vi drømte en gang, den er 
sand« - og findes der noget smukke-
re end at nå til den konklusion?

I tilgift til de nyindspillede sange 
får vi et genoptryk af den fine »Si-
belius 8:e«, som blev indspillet til 
en koncert på Brummers Gaard på 
Aarø.

Perry Stenbäck mestrer i øvrigt de 
fleste instrumenter på denne ind-
spilning - hvor det kniber, hjælper 
blandt andre Poul Lendal med en 
smuk violin og Pelle Fridell med en 
drømmende saxofon. Og så er der 
nogle dejlige korsangere inkluderet 
i de dygtige musikere i Dekadans-
orkestern.

Det er dæleme 43 dejlige minutter 
på den her skive.

Perry Stenbäck & Dekadans-
orkestern, »Just Nu (När inget 
är för evigt)«, Go Danish Folk 
 Music GO0918

Altid en fornøjelse

FAKTA

 Perry Stenbäck & 
Dekadansorkestern

Perry Stenbäck: Blandt andet 
guitar, harmonik, mandolin og 
keyboard

Naja Storebjerg: Kor, percus-
sion og klokkespil

Christine Dueholm: trommer, 
percussion og kor

Henrik Kunz: Kor og kontrabas

Perry Stenbäck & Dekadansorkestern har netop udgivet »Just Nu (När inget är för evigt)«. Foto: Signe Find Larsen

Friedrichstadt. Das Ensemble »Les heureux mo-
ments«, bestehend aus Angel Orte aus Madrid und 
Mareike Beinert aus Hamburg, ist am 16. Septem-
ber, 18 Uhr, zu Gast in der Kultur- und Gedenkstät-
te Ehemalige Synagoge in Friedrichstadt.

Mareike Beinert unterrichtet am Hamburger 
Konservatorium und Angel Orte an der Schule 
»Amor de dios« in Madrid. Beide spielen verschie-
dene historische Quer- und Blockflöten. Seit 2012 
musizieren sie gemeinsam und haben schon zahl-
reiche Konzerte in Deutschland und Spanien gege-
ben.

In seinen Konzerten möchte das Duo ein leben-
diges Bild des Musiklebens im 18. Jahrhundert zei-
gen: Orte und Beinert spielen Werke französischer, 
deutscher, spanischer und englischer Komponisten 
auf den Flöteninstrumenten der Zeit.

Da die Musik des Barock eng mit dem Tanz der 
Zeit verbunden ist, tanzt Mareike Beinert in den 
Konzerten originale Choreo graphien des 18. Jahr-
hunderts.

Mit ihrer Musik, barocken Tänzen, erzählenden 
Worten und in barocker Kleidung machen Angel 
Orte und Mareike Beinert das Leben im Barock für 
das Publikum anschaulich erlebbar.

Der Name des Ensembles, »Les heureux mo-
ments« (die glücklichen Momente) ist der Titel eines Stü-
ckes des französischen Barockkomponisten Jacques-Mar-
tin Hotteterre, genannt »Le Romain« (1674-1763). Aber der 
Name ist auch Programm: Das Ensemble möchte dazu 

einladen, für eine Weile die Beschleunigung des moder-
nen Lebens zu vergessen und glückliche Momente in ei-
ner anderen Zeit zu erleben.

Der Eintritt kostet 12 Euro. lg

Flötentöne in der alten Synagoge

Angel Orte und Mareike Beinert bilden zusammen das Duo 
»Les heureux moments«. Foto: PR


