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øvede hold. Arr.: Gauerslund Løbeklub.
19.00 Børkop, Vestergade 17:
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Drop In Banko.
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med Fredericia Postorkester.

tid og sted i Fredericia

ning af linjens forestilling, Alice i
Eventyrland
Børkop
10.00-11.00 Børkop, Englystparken: Linedans.
10.00-12.00 Gårslevhallen: Ældrebadminton i Børkop.
14.00-15.00 Børkop, Englystskolens Svømmehal: Vandmotion
i dagtimerne med mulighed for
vandfitness kl. 14.05 og 14.45.
Arr.: Svømmeklubben Tempo.
14.30 Smidstrupparken: Kirsten
og Erik Klarsø fortæller om en rejse til Indien. Arr.: Vennerne.
15.00 Gårslev, start fra Gårslev
Hallen: Gåtur 5-8 km med eller
uden stave. Arr.: Hjerteforeningen Børkop.

Opera-scoop i den
lokale teatersal

fd@frdb.dk

Det er gratis at få et arrangement
med under ”Tid og sted” - men
spalterne redigeres af redaktionen. Listen omfatter Fredericia
Kommune og Børkop-området.
Skriv til os senest fem hverdage
før arrangementet.

Stående bifald til
en enestående
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ANMELDELSE - Helt i scenemusikkens tegn blev koncerten med Fredericia Byorkester i aftes spillet igennem
anført af en dirigent, der efterhånden tør give mere og
mere los. Det var helt tydeligt, at et ret så selvbevidst
orkester havde indtaget podiet.
Alt sammen var det til fordel for et fuldtalligt publikum i sal og på balkon. Tilhørerne kunne læne sig tilbage i sæderne og lade sig
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16:15 Rio 2 - Dansk Tale
17:45 Monica Z
18:00 En Du Elsker
18:30 The Other Woman
18:45 Pompeji
20:15 Brick Mansions
20:30 The Other Woman
20:45 The Amazing Spider-Man 2
- 3D
21:00 Pompeji - 3D

Den Historiske Miniby, Åben alle
weekender og helligdage i maj fra
kl. 10-18, og i juni, juli og august
er der åbent alle dage fra kl. 1018. I september er der åbent alle
weekender fra kl. 10-18, og igen i
efterårsferien fra lørdag 11. oktober til og med søndag 19. oktober
hver dag mellem kl. 10-16.
Telegrafregimentets Historiske
Samling, Bülows Kaserne, Øster
SPORT OG FRITID
Voldgade, åben onsdage 11-16.
Fredericia Svømmehal: mandag,
Lokalhistorisk Arkiv for Frederionsdag, fredag 13-16, tirsdag og
cia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6,
torsdag 13-16 + 18.30-21.00,
åben tirsdag og onsdag 10-14,
lørdag, søndag 10-18. Morgentorsdag 10-16.
svømning: mandag, onsdag, freFredericia
Bymuseum,
JernbaDenne
sidetorsdage
er venligst
stillet
til rådighed
dag 6-8.
Voksenaften
negade 10. Åben tirsdag-søndag
18.30-21.00

18.30 Smidstrup Hallen: Smidstrup løber. For begyndere, let
øvede og øvede.
19.00 Smidstrup Kirke: Kend dit
provsti - kirkens historie, traditioner og byggestil.

PANORAMA
BIOGRAFEN
Billetkontoret åbner ½ time før
første forestilling, dog senest kl.
15 på hverdage og kl. 13 i weekenderne
Onsdag
16:15 Rio 2 - Dansk Tale
17:45 Monica Z
18:00 En Du Elsker
18:30 The Other Woman
18:45 Pompeji
20:15 Brick Mansions
20:30 The Other Woman
20:45 The Amazing Spider-Man 2
- 3D
21:00 Pompeji - 3D

SPORT OG FRITID
Fredericia Svømmehal: mandag,
onsdag, fredag 13-16, tirsdag og
torsdag 13-16 + 18.30-21.00,
lørdag, søndag 10-18. Morgensvømning: mandag, onsdag, fredag 6-8. Voksenaften torsdage
18.30-21.00

Tropisk Badeland: Mandag, onsdag, fredag 13-16, tirsdag, torsdag 13-21, lørdag, søndag 1018.
Fredericia Bowling og Keglecenter: Mandag - fredag 10-22,
lørdag 12-22, søndag ring og hør
Erritsø Svømmehal: Tirsdage
6-8, onsdag 14-15.30 og 18.1521 (ikke for børn under 15 år).
Torsdag 6-8, fredag 10-12 (ikke
for børn under 15) 14-16, 18-20.
Søndag 10-13

UDSTILLINGER OG
ARRANGEMENTER
Den Historiske Miniby, Åben alle
weekender og helligdage i maj fra
kl. 10-18, og i juni, juli og august
er der åbent alle dage fra kl. 1018. I september er der åbent alle
weekender fra kl. 10-18, og igen i
efterårsferien fra lørdag 11. oktober til og med søndag 19. oktober
hver dag mellem kl. 10-16.
Telegrafregimentets Historiske
Samling, Bülows Kaserne, Øster
Voldgade, åben onsdage 11-16.
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6,
åben tirsdag og onsdag 10-14,
torsdag 10-16.
Fredericia Bymuseum, Jernbanegade 10. Åben tirsdag-søndag

Skadeklinikken Fredericia,
76 23 70 05. Åben dagligt 8-22

RÅDGIVNING OG VAGT
Tandlægevagten: Kontakt
65 41 45 51 lørdag og søndag
10-12.
De Kliniske Tandteknikeres
weekendvagt: Kontakt
75 53 36 10 lørdag og søndag
9-10.
Dyrlægevagt: Taulov Dyrlægerne
I/S har døgnvagt og træffes på
75 56 20 88 og 75 56 20 07.
Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 1. 76 20 32 00

af Fredericia Dagblad.

12-16. Mandag lukket.

APOTEK OG
LÆGEVAGT
Axeltorv Apotek har tilkaldevagt i lige uger, Løveapoteket i
ulige uger. Hverdage: 19.3020.30. Lørdage: 12.00-14.00 og
19.00-20.30. Søn- og helligdage:
10.30-12.00 og 19.00-20.30.
Lægevagten I Fredericia tilkaldes på 70 11 07 07.
Falck, tlf. 70 10 20 30. Alarm:
1-1-2.
Skadeklinikken Fredericia,
76 23 70 05. Åben dagligt 8-22

RÅDGIVNING OG VAGT
Tandlægevagten: Kontakt
65 41 45 51 lørdag og søndag
10-12.
De Kliniske Tandteknikeres
weekendvagt: Kontakt
75 53 36 10 lørdag og søndag
9-10.
Dyrlægevagt: Taulov Dyrlægerne
I/S har døgnvagt og træffes på
75 56 20 88 og 75 56 20 07.
Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 1. 76 20 32 00
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vals fra anden akt i Gounods og overbevisende som her.
Overbevisende
Faust. Løssluppen
næsten
Charme
og elegance til
oversvulstig
medi Juliettes
bravourøs
udflod
var der
vævre
gang. Flot.
valsearie
fra Romeo og Julie
Og
så
skal
orkestret
og
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ke mindst
Kielland og
Lund
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indføve ros
forkun
et aktivt
akkomling,
som
er få forundt
pagnement
til den
forrygenat
gennemføre
så suverænt
de sanger i front, Susanne
Elmark.
I styrke og klang skulle
der knokles i orkestret for at
følge med sangeren. For Elmark leverede. Der blev
sunget – mikrofonfrit, selvfølgelig - så det var en fryd at
lægge øren til. Men både
sanger og dirigent havde øjne og ører på plads, så derfor gik balancen ikke fløjten.
Selv om Elmark ikke sparede på sin sang. Hvilket ikke
gjorde hende og hendes
sang mindre indtagende.
Prægtigt synger hun. Virtuost og organisk slyngede
koloraturerne sig som ranker af plukkemodne druer.
Berusende og betagende i É
Strano, Violettas arie fra La
Traviata. Den særlige operaklang hos Mozart lå også
ligefor i Elmarks fortættede
og totalt afvæbnende fortolkning af Konstanzes arie,
Ach ich liebte, fra Bortførelsen fra Seraillet. Silkefin nuanceringskunst.

Og så Mimis ”Si, mi chiamano Mimi” fra La Boheme.
Hjerteskærende og levet
helt ud af den musikalsk
ubestikkelige Elmark.
Uovertræffelig, fejende og
fjedrende blev Frühlings-

Overbevisende

og overbevisende som her.
Og så Mimis ”Si, mi chiamano Mimi” fra La Boheme.
Hjerteskærende og levet
helt ud af den musikalsk
ubestikkelige Elmark.
Uovertræffelig, fejende og
fjedrende blev Frühlings-

Charme og elegance til overflod var der i Juliettes vævre
valsearie fra Romeo og Julie
(Gounod). Også her med en
klanglig smidighed og indføling, som kun er få forundt
at gennemføre så suverænt

UDSTILLINGER OG
ARRANGEMENTER

stimmen-Walzer givet til
sidst med alle koloratursejl
sat – inden Elmark kvitterede for det stående bifald
med ekstranummeret - tåreperseren, som ingen kan få
at høre for tit: O mio babbino caro.

Forårskoncert . Susanne Elmark, sopran. Fredericia Byorkester. Anne Cathrine Kielland Lund, dirigent
Fredericia Teater den 6. maj
2014
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