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tid og sted i Fredericia

 

!d@frdb.dk

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

  

ONSDAG
Fredericia
17.00"21.00 Fredericia Billard-
center, Nørrebrogade 131, Jule-
mærkehjemmets Støtteforenings 
Drop In Banko. 
18.00 Erritsø Kirke, Sognehuset, 
spis-sammen aften.
18.45 Fredericia Bankocenter, 
Nørrebrogade 16, Invalidefor-
eningen af 1969 holder banko-
spil.
19.00 Herslev Forsamlingshus, 
Bankospil.
19.00 KFUM Parken, fodbold-
kamp U/21 A (pulje 2) - FC Frede-
ricia mod Silkeborg KFUM
19.30 Hannerup Kirke, koncert 
med Fredericia Postorkester.

20.00 Fredericia Teater, koncert 
med Tina Dickow.
20.00 Den Kreative Skole, Tavle-
hallen, Den Tværfaglige Linje fej-
rer et års fødselsdag med opsæt-
ning af linjens forestilling, Alice i 
Eventyrland

Børkop
17.00 Gårslev Hallen: Løbetræ-
ning 7!9 km. Arr.: Hjerteforenin-
gen Børkop.
18.00 Gauerslund Hallen: Løbe-
træning 3!8 km. Begynderhold/
øvede hold. Arr.: Gauerslund Lø-
beklub.
19.00 Børkop, Vestergade 17: 
Familiecyklister. Arr.: Børkop Mo-
tions Cyklister.

TORSDAG
Fredericia
16.30 Lyng Kirke, Højskole-
syng-sammen med fællesspis-
ning.
17.00 Trinitatis Kirke, Tre kvar-
ters orgelmusik.
17.00"21.00 Fredericia Billard-
center, Nørrebrogade 131, Jule-
mærkehjemmets Støtteforenings 
Drop In Banko.
16.30 Egeskov Kirke, Fyraftens-
møde i præstegården.

19.00 Egeskov Forsamlingshus, 
Støtteforeningen holder banko. 
19.00 Fredericia Bibliotek, Mor-
ten Messerschmidt og Morten 
Helweg-Petersen i debat.
19.30 Fredericia Teater, Lizzie, 
hardrock-musical.
19.30 Taulov Kirke, forårskon-
cert.
20.00 Det Bruunske Pakhus, 
koncert med Afenginn.
20.00 Den Kreative Skole, Tavle-
hallen, Den Tværfaglige Linje fej-
rer et års fødselsdag med opsæt-
ning af linjens forestilling, Alice i 
Eventyrland

Børkop
10.00"11.00 Børkop, Englyst-
parken: Linedans. 
10.00"12.00 Gårslevhallen: Æl-
drebadminton i Børkop.
14.00"15.00 Børkop, Englyst-
skolens Svømmehal: Vandmotion 
i dagtimerne med mulighed for 
vand"itness kl. 14.05 og 14.45. 
Arr.: Svømmeklubben Tempo. 
14.30 Smidstrupparken: Kirsten 
og Erik Klarsø fortæller om en rej-
se til Indien. Arr.: Vennerne. 
15.00 Gårslev, start fra Gårslev 
Hallen: Gåtur 5!8 km med eller 
uden stave. Arr.: Hjerteforenin-
gen Børkop.

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

PANORAMA 
BIOGRAFEN
Billetkontoret åbner # time før 
første forestilling, dog senest kl. 
15 på hverdage og kl. 13 i week-
enderne
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. Morgen-
svømning: mandag, onsdag, fre-
dag 6!8. Voksenaften torsdage 
18.30!21.00

Tropisk Badeland: Mandag, ons-
dag, fredag 13!16, tirsdag, tors-
dag 13!21, lørdag, søndag 10-
18. 
Fredericia Bowling og Kegle-
center: Mandag - fredag 10!22, 
lørdag 12!22, søndag ring og hør
Erritsø Svømmehal: Tirsdage 
6!8, onsdag 14!15.30 og 18.15-
21 (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. 10-
18. I september er der åbent alle 
weekender fra kl. 10!18, og igen i 
efterårsferien fra lørdag 11. okto-
ber 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 Frederi-
cia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6, 
åben tirsdag og onsdag 10!14, 
torsdag 10!16. 
Fredericia Bymuseum, Jernba-
negade 10. Åben tirsdag-søndag 

12!16. Mandag lukket. 

APOTEK OG 
LÆGEVAGT
Axeltorv Apotek har tilkalde-
vagt i lige uger, Løveapoteket i 
ulige uger. Hverdage: 19.30-
20.30. 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 tilkal-
des 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, Ven-
dersgade 49, 1. 76�20�32�00

Stående bifald til 
en enestående 
aften med  
operastjerne 
Susanne Elmark  
og Fredericia  
Byorkester                                                           

ANMELDELSE - Helt i scene-
musikkens tegn blev koncer-
ten med Fredericia Byorke-
ster i aftes spillet igennem 
anført af en dirigent, der ef-
terhånden tør give mere og 
mere los. Det var helt tyde-
ligt, at et ret så selvbevidst 
orkester havde indtaget po-
diet.

Alt sammen var det til for-
del for et fuldtalligt publi-
kum i sal og på balkon. Til-
hørerne kunne læne sig til-
bage i sæderne og lade sig 
underholde af et amatøror-
kester, hvor velklangen for 
alvor har sat sig igennem, og 
hvor der - mindre og mindre 
vaklende - bliver skabt mu-
sik over lange og ubrudte 
passager. Også der, hvor mu-
sikken er svær. 

Velkørende
Så velkørende er orkestret 
blevet, at dirigent Kielland 
Lund vover sig ud i et reper-
toire, hvor enkelte sektioner 
og ensembler !år lov at gå 

solo. Kortere solistpræstati-
oner af enkelte orkester-
medlemmer blev det også 
til. Alt sammen bidrog det til 
underholdningen og til, at 
interessen kunne holdes 
fanget ubrudt koncerten 
igennem.

Afvekslende
Hjælp til at gøre koncerten 
interessant ud over det sæd-
vanlige !ik orkestret dog af 
stjernesopranen Susanne 
Elmark. Hun var en pryd for 
øjne og øren og kom til at stå 
som endnu et bevis på, at or-
kesteret véd, hvad der lok-
ker og sælger: Stjernestøv.

Det dryssede Elmark om 
sig med. Ud over hele sce-
nen og ud over kanten mod 
et begejstret publikum. Alt 
åndede musik og opera. I 
storformat. Og til at binde 
det hele sammen trak orke-
stret igen i år et sikkert kort. 
Opgaven som konferencier 
blev nemlig givet til orke-
sterformand Anders Nørre-
gaard.

Koncertens to afdelinger 
var skåret godt til. Afveks-
lende og passende i læng-
den. Stærkest og mest vel-
lykket  på orkestersiden stod 
Riddernes Dans fra operaen 
Romeo og Julie. Bombastisk 
og skæbnetynget klingede 
det afvekslet med mere for-
sonende passager. Smukt 
stod også Intermezzo fra Ca-
valleria Rusticana. Lidt for 
stillestående måske, men i 
klangen !in og velplejet.

Klangbehandlingen var 
fuldlødig i den glade dans i 

vals fra anden akt i Gounods 
Faust. Løssluppen næsten 
svulstig med bravourøs ud-
gang. Flot.

Og så skal orkestret og ik-
ke mindst Kielland Lund ha-
ve ros for et aktivt akkom-
pagnement til den forrygen-
de sanger i front, Susanne 
Elmark.  

I styrke og klang skulle 
der knokles i orkestret  for at 
følge med sangeren. For El-
mark leverede. Der blev 
sunget – mikrofonfrit, selv-
følgelig -  så det var en fryd at 
lægge øren til. Men både 
sanger og dirigent havde øj-
ne og ører på plads, så der-
for gik balancen ikke fløjten. 
Selv om Elmark ikke spare-
de på sin sang. Hvilket ikke 
gjorde hende og hendes 
sang mindre indtagende.

Prægtigt synger hun. Vir-
tuost og organisk slyngede 
koloraturerne sig som ran-
ker af plukkemodne druer. 
Berusende og betagende i É 
Strano, Violettas arie fra La 
Traviata. Den særlige ope-
raklang hos Mozart lå også 
ligefor i Elmarks  fortættede 
og totalt afvæbnende for-
tolkning af Konstanzes arie, 
Ach ich liebte, fra Bortførel-
sen fra Seraillet. Silke!in nu-
anceringskunst.

Overbevisende
Charme og elegance til over-
flod var der i Juliettes vævre 
valsearie fra Romeo og Julie 
(Gounod). Også her med en 
klanglig smidighed og indfø-
ling, som kun er !å forundt 
at gennemføre så suverænt 

og overbevisende som her. 
Og så Mimis ”Si, mi chiama-
no Mimi” fra La Boheme. 
Hjerteskærende og levet 
helt ud af den musikalsk 
ubestikkelige Elmark. 

Uovertræffelig, fejende og 
!jedrende blev Frühlings-

stimmen-Walzer givet til 
sidst med alle koloratursejl 
sat – inden Elmark kvittere-
de for det stående bifald 
med ekstranummeret - tåre-
perseren, som ingen kan !å 
at høre for tit: O mio babbi-
no caro. 

 �
Forårskoncert . Susanne El-
mark, sopran. Fredericia By-
orkester. Anne Cathrine Kiel-
land Lund, dirigent 
Fredericia Teater den 6. maj 
2014

Opera-scoop i den 
lokale teatersal

Af Lars 
Zachariassen
Musikanmelder

Publikum - og blandt  dem sad operastjernens kæreste Anders Samuelsen, formand for Liberal Allian-
ce - nød Susanne Elmarks smukke sangpragt, charme og elegance .  FOTO: BENNY GRARUP 

Denne side er venligst stillet til rådighed af Fredericia Dagblad.
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 Det er gratis at få et arrangement 
med under ”Tid og sted” - men 
spalterne redigeres af redaktio-
nen. Listen omfatter Fredericia 
Kommune og Børkop-området.
 Skriv til os senest fem hverdage 
før arrangementet.

  

ONSDAG
Fredericia
17.00"21.00 Fredericia Billard-
center, Nørrebrogade 131, Jule-
mærkehjemmets Støtteforenings 
Drop In Banko. 
18.00 Erritsø Kirke, Sognehuset, 
spis-sammen aften.
18.45 Fredericia Bankocenter, 
Nørrebrogade 16, Invalidefor-
eningen af 1969 holder banko-
spil.
19.00 Herslev Forsamlingshus, 
Bankospil.
19.00 KFUM Parken, fodbold-
kamp U/21 A (pulje 2) - FC Frede-
ricia mod Silkeborg KFUM
19.30 Hannerup Kirke, koncert 
med Fredericia Postorkester.

20.00 Fredericia Teater, koncert 
med Tina Dickow.
20.00 Den Kreative Skole, Tavle-
hallen, Den Tværfaglige Linje fej-
rer et års fødselsdag med opsæt-
ning af linjens forestilling, Alice i 
Eventyrland

Børkop
17.00 Gårslev Hallen: Løbetræ-
ning 7!9 km. Arr.: Hjerteforenin-
gen Børkop.
18.00 Gauerslund Hallen: Løbe-
træning 3!8 km. Begynderhold/
øvede hold. Arr.: Gauerslund Lø-
beklub.
19.00 Børkop, Vestergade 17: 
Familiecyklister. Arr.: Børkop Mo-
tions Cyklister.

TORSDAG
Fredericia
16.30 Lyng Kirke, Højskole-
syng-sammen med fællesspis-
ning.
17.00 Trinitatis Kirke, Tre kvar-
ters orgelmusik.
17.00"21.00 Fredericia Billard-
center, Nørrebrogade 131, Jule-
mærkehjemmets Støtteforenings 
Drop In Banko.
16.30 Egeskov Kirke, Fyraftens-
møde i præstegården.

19.00 Egeskov Forsamlingshus, 
Støtteforeningen holder banko. 
19.00 Fredericia Bibliotek, Mor-
ten Messerschmidt og Morten 
Helweg-Petersen i debat.
19.30 Fredericia Teater, Lizzie, 
hardrock-musical.
19.30 Taulov Kirke, forårskon-
cert.
20.00 Det Bruunske Pakhus, 
koncert med Afenginn.
20.00 Den Kreative Skole, Tavle-
hallen, Den Tværfaglige Linje fej-
rer et års fødselsdag med opsæt-
ning af linjens forestilling, Alice i 
Eventyrland

Børkop
10.00"11.00 Børkop, Englyst-
parken: Linedans. 
10.00"12.00 Gårslevhallen: Æl-
drebadminton i Børkop.
14.00"15.00 Børkop, Englyst-
skolens Svømmehal: Vandmotion 
i dagtimerne med mulighed for 
vand"itness kl. 14.05 og 14.45. 
Arr.: Svømmeklubben Tempo. 
14.30 Smidstrupparken: Kirsten 
og Erik Klarsø fortæller om en rej-
se til Indien. Arr.: Vennerne. 
15.00 Gårslev, start fra Gårslev 
Hallen: Gåtur 5!8 km med eller 
uden stave. Arr.: Hjerteforenin-
gen Børkop.

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

PANORAMA 
BIOGRAFEN
Billetkontoret åbner # time før 
første forestilling, dog senest kl. 
15 på hverdage og kl. 13 i week-
enderne
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. Morgen-
svømning: mandag, onsdag, fre-
dag 6!8. Voksenaften torsdage 
18.30!21.00

Tropisk Badeland: Mandag, ons-
dag, fredag 13!16, tirsdag, tors-
dag 13!21, lørdag, søndag 10-
18. 
Fredericia Bowling og Kegle-
center: Mandag - fredag 10!22, 
lørdag 12!22, søndag ring og hør
Erritsø Svømmehal: Tirsdage 
6!8, onsdag 14!15.30 og 18.15-
21 (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. 10-
18. I september er der åbent alle 
weekender fra kl. 10!18, og igen i 
efterårsferien fra lørdag 11. okto-
ber 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 Frederi-
cia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6, 
åben tirsdag og onsdag 10!14, 
torsdag 10!16. 
Fredericia Bymuseum, Jernba-
negade 10. Åben tirsdag-søndag 

12!16. Mandag lukket. 

APOTEK OG 
LÆGEVAGT
Axeltorv Apotek har tilkalde-
vagt i lige uger, Løveapoteket i 
ulige uger. Hverdage: 19.30-
20.30. 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 tilkal-
des 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, Ven-
dersgade 49, 1. 76�20�32�00

Stående bifald til 
en enestående 
aften med  
operastjerne 
Susanne Elmark  
og Fredericia  
Byorkester                                                           

ANMELDELSE - Helt i scene-
musikkens tegn blev koncer-
ten med Fredericia Byorke-
ster i aftes spillet igennem 
anført af en dirigent, der ef-
terhånden tør give mere og 
mere los. Det var helt tyde-
ligt, at et ret så selvbevidst 
orkester havde indtaget po-
diet.

Alt sammen var det til for-
del for et fuldtalligt publi-
kum i sal og på balkon. Til-
hørerne kunne læne sig til-
bage i sæderne og lade sig 
underholde af et amatøror-
kester, hvor velklangen for 
alvor har sat sig igennem, og 
hvor der - mindre og mindre 
vaklende - bliver skabt mu-
sik over lange og ubrudte 
passager. Også der, hvor mu-
sikken er svær. 

Velkørende
Så velkørende er orkestret 
blevet, at dirigent Kielland 
Lund vover sig ud i et reper-
toire, hvor enkelte sektioner 
og ensembler !år lov at gå 

solo. Kortere solistpræstati-
oner af enkelte orkester-
medlemmer blev det også 
til. Alt sammen bidrog det til 
underholdningen og til, at 
interessen kunne holdes 
fanget ubrudt koncerten 
igennem.

Afvekslende
Hjælp til at gøre koncerten 
interessant ud over det sæd-
vanlige !ik orkestret dog af 
stjernesopranen Susanne 
Elmark. Hun var en pryd for 
øjne og øren og kom til at stå 
som endnu et bevis på, at or-
kesteret véd, hvad der lok-
ker og sælger: Stjernestøv.

Det dryssede Elmark om 
sig med. Ud over hele sce-
nen og ud over kanten mod 
et begejstret publikum. Alt 
åndede musik og opera. I 
storformat. Og til at binde 
det hele sammen trak orke-
stret igen i år et sikkert kort. 
Opgaven som konferencier 
blev nemlig givet til orke-
sterformand Anders Nørre-
gaard.

Koncertens to afdelinger 
var skåret godt til. Afveks-
lende og passende i læng-
den. Stærkest og mest vel-
lykket  på orkestersiden stod 
Riddernes Dans fra operaen 
Romeo og Julie. Bombastisk 
og skæbnetynget klingede 
det afvekslet med mere for-
sonende passager. Smukt 
stod også Intermezzo fra Ca-
valleria Rusticana. Lidt for 
stillestående måske, men i 
klangen !in og velplejet.

Klangbehandlingen var 
fuldlødig i den glade dans i 

vals fra anden akt i Gounods 
Faust. Løssluppen næsten 
svulstig med bravourøs ud-
gang. Flot.

Og så skal orkestret og ik-
ke mindst Kielland Lund ha-
ve ros for et aktivt akkom-
pagnement til den forrygen-
de sanger i front, Susanne 
Elmark.  

I styrke og klang skulle 
der knokles i orkestret  for at 
følge med sangeren. For El-
mark leverede. Der blev 
sunget – mikrofonfrit, selv-
følgelig -  så det var en fryd at 
lægge øren til. Men både 
sanger og dirigent havde øj-
ne og ører på plads, så der-
for gik balancen ikke fløjten. 
Selv om Elmark ikke spare-
de på sin sang. Hvilket ikke 
gjorde hende og hendes 
sang mindre indtagende.

Prægtigt synger hun. Vir-
tuost og organisk slyngede 
koloraturerne sig som ran-
ker af plukkemodne druer. 
Berusende og betagende i É 
Strano, Violettas arie fra La 
Traviata. Den særlige ope-
raklang hos Mozart lå også 
ligefor i Elmarks  fortættede 
og totalt afvæbnende for-
tolkning af Konstanzes arie, 
Ach ich liebte, fra Bortførel-
sen fra Seraillet. Silke!in nu-
anceringskunst.

Overbevisende
Charme og elegance til over-
flod var der i Juliettes vævre 
valsearie fra Romeo og Julie 
(Gounod). Også her med en 
klanglig smidighed og indfø-
ling, som kun er !å forundt 
at gennemføre så suverænt 

og overbevisende som her. 
Og så Mimis ”Si, mi chiama-
no Mimi” fra La Boheme. 
Hjerteskærende og levet 
helt ud af den musikalsk 
ubestikkelige Elmark. 

Uovertræffelig, fejende og 
!jedrende blev Frühlings-

stimmen-Walzer givet til 
sidst med alle koloratursejl 
sat – inden Elmark kvittere-
de for det stående bifald 
med ekstranummeret - tåre-
perseren, som ingen kan !å 
at høre for tit: O mio babbi-
no caro. 

 �
Forårskoncert . Susanne El-
mark, sopran. Fredericia By-
orkester. Anne Cathrine Kiel-
land Lund, dirigent 
Fredericia Teater den 6. maj 
2014

Opera-scoop i den 
lokale teatersal

Af Lars 
Zachariassen
Musikanmelder

Publikum - og blandt  dem sad operastjernens kæreste Anders Samuelsen, formand for Liberal Allian-
ce - nød Susanne Elmarks smukke sangpragt, charme og elegance .  FOTO: BENNY GRARUP 

Denne side er venligst stillet til rådighed af Fredericia Dagblad.


