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Museum: �Udenlandske fag-
folk er begejstrede for For-
sorgsmuseet i Svendborg. 

Englands førende ekspert 
inden for fattiggårde kalder 
sit besøg på Forsorgsmuseet 
en wow-oplevelse, og fra vo-
res svenske og norske naboer 
flyder superlativerne også 
frit. 

- Et imponerende og flot 
museum, lyder det blandt an-
det fra professor Anne Inger 
Helmen Borge, Universitetet 
i Oslo. 

BEGEJSTRING �FOR �
FYNSK �MUSEUM

Tv: Knap et år efter at Pop-
pens Konge, Michael Jack-
son, døde, lever hans ånd 
videre i en fireårig kinesisk 
dreng, som er blevet en inter-
national danse-sensation.

Wang Yiming er blevet 
kendt som Xiao Bao eller ”lil-
le skat”, og han har allerede 
vakt opsigt over store dele af 
verden med sine dansetrin og 
optræder blandt andet i det 
amerikanske tv-show ”El-
len” og Verdensundstillingen 
Expo 2010 i Shanghai.

FIREÅRIG �JACKSON � �
ER �EN �THRILLER

Film: For andet år arrangerer 
Disney Channel talentjagten 
”My Camp Rock”, hvor man 
søger unge talenter.

Ved sidste casting gik fem 
piger videre til en slutaudi-
tion, deriblandt den 12-årige 
Nadia Bünger fra Odense.

Hun skal nu vente i spæn-
ding til det offentliggøres, 
hvilke to af deltagerne der 
skal rejse til Disneys lejr ”My 
Camp Rock” i Sverige - hvor 

de danske deltagere sammen 
med to norske og to svenske 
unge skal udvikle deres talen-
ter og konkurrere om at lave 
en helt egen musikvideo.

My Camp Rock 2 har pre-
miere mandag den 23. august 
på Disney Channel, og fre-
dag den 27. august afsløres 
det, hvilke to af de fem dan-
ske piger, der går videre til 
Disneys lejr i Sverige.

Odenseansk �pige �gik �videre

■■ Disney Channel arrangerer for anden gang den store nordi-
ske talentkonkurrence “My Camp Rock”. 12-årige Nadia Bünger 
yderst til højre gik videre. 

Kort nyt

Film: Filmfolkene i Cannes 
var vilde med den. Og nu ty-
der alt på, at danskerne også 
har taget krigsdokumentaren 
”Armadillo” til sig.

I weekenden strømmede 
publikum ind for at se Janus 
Metzs meget anmelderroste 
og omtalte danske film om 
danske soldaters virkelighed 
ved fronten i Afghanistan.

Alene torsdag, fredag, lør-
dag og søndag solgte filmen 
22.882 billetter og gik direkte 
ind på førstepladsen på film-
hitlisten, hvor den slog ”Prin-
ce of Persia” af pinden.

- Jeg tror, Janus Metz har 
ramt den gyldne mellemvej 
mellem debatskabende og 
stærkt rørende film med en 

masse action og følelser - det 
er derfor, den får så stor suc-
ces, siger producent Ronnie 
Fridthjof i en pressemedde-
lese og fortsætter:

- Men vigtigst af alt ska-
ber filmen en debat hos alle 
- unge som gamle - uanset 
baggrund. Den debat har fra 
starten været vores drøm, så 
jeg er rigtigt glad for, at så 
mange går i biografen og ser 
den.

”Armadillo” havde pre-
miere i torsdags, seks uger 
tidligere end planlagt, efter 
massiv omtale i både danske 
og internationale medier. 
(ritzau)

Publikum �
strømmer �til �
Armadillo

Kunst: Henrik Boe og Peter 
Wichmann alias Boe und 
Wichmann havde udstyret 
weekendens Havnekultur-
festival med en helt særligt 
kunstnerisk indslag.

Kunstnerparret havde la-
vet en kunstig isflage, der lå i 
havnebassinet og var beboet 
af 150 pingviner.

Altså ikke rigtige pingviner, 
men Pondus’er, som kunst-
nerne havde fået af Danske 
Bank.

I løbet af festivalen skete 
der dog ting og sager, som 
kunstnerne ikke helt havde 
forudset: Pingvinerne blev 
nemlig stjålet - eller måske li-
gefrem befriet.

- Nogen af Pondus’erne 
forsvandt allerede fredag. Og 
i løbet af lørdagen var de alle-
sammen væk, fortæller Hen-
rik Boe.

Gik �i �land
Der var masser af muligheder 
for at komme ud at sejle i hav-
nen under festivalen, og man-
ge af de sejlende benyttede 
lejligheden til at gå ”i land” på 
isflagen, som i virkeligheden 
er lavet af flamingo.

Og da de nu alligevel var 
der, så de altså også deres snit 
til at hugge en pingvin eller 
to. Selv om disse var klistret 
fast til isflagen.

- Folk brugte isflagen til 
at kravle rundt på, og så blev 
den til en levende installation 
i byrummet. Det var herligt, 
siger Henrik Boe, som ikke er 
det mindste ked af kunsttyve-
riet. Tværtimod.

Han opfordrer dog allige-
vel de folk, der har neglet de 
150 Pondus’er, til at melde 
sig.

- Kom ud på vores atelier 
på Østerbro, hvis du har en 

pingvin. Så monterer vi den 
på et stykke af isflagen, og den 
får en Boe und Wichmann-
signatur, lyder opfordringen 
fra kunstnerne.

På den måde bliver hver 
pingvin til et lille stykke 
kunst. Og ganske behændigt 
bliver kunsttyve til kunstsam-
lere.

Boe und Wichmann holder 
til på adressen Østerbro 20-
22 i Odense. 

Og du kan også se billeder 
fra isflage-projektet og meget 

Kunsttyve �kan �blive � � � � �kunst-samlere
■■Kunstnerparret■

Boe■und■Wichmanns■
isflage■blev■ribbet■
for■pingviner■under■
Havnekulturfestival

ROMAN �
Niels Rohleder:  
”Møns Klint i klart vejr”
###¤¤¤

I Berlin åbnede for et par år 
siden et fint lille museum om 
DDR. Det er ikke større, end 
at vi fortravlede museumsgæ-
ster kan overkomme det hele, 
og samlet giver det et nærvæ-
rende indblik i hverdagslivet 
i det forgangne kommunisti-
ske paradis.

Denne servicemeddelel-
se bør eventuelle læsere af 

”Møns Klint i klart vejr” nok 
have in mente. Vi møder den 
socialdemokratiske politiker, 
Martin Wulff, som i sin ung-
dom i 80’erne forelskede sig i 
en smuk ung kvinde fra DDR. 
Det endte helt galt, og 25 år 
senere begynder Ekstra Bla-
det at bore i sagen. Ubelejligt 
for Wulff kan man roligt kal-
de det, for han nævnes som 

et muligt ministeremne i en 
kommende regering.

Niels Rohleder klipper 
mellem fortid og nutid, og 
nutiden er spændende, om-
end dialogen sine steder er 
lidt klichéagtig. Bogens kon-
struktion er grundlæggende 
fin, selv om symbolikken 
unægtelig bliver tung, da ho-
vedpersonens søn begynder 

En �tur �på �DDR-museet
■■Detaljeret■

spændings-■
kærlighedsroman■■
fra■den■kolde■krig


