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Udstilling
aflyst

Dansk
online

Børneteater
klar

Plakatudstillingen er aflyst, men Kunstforeningen
er klar med en ny udstilling til sensommer, med
seks kunstnere; på billedet fem af dem.

SSF Flensborg amt og
Walter Paulsen (foto) er
klar til en omgang danskkursus online.

Hvis ellers corona-krisen
tillader det, er SSF klar med
børne- og ungdomsteater
fra sensommeren. (Foto fra
”Mosters Monster”)
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SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde 19. maj

Aftenmøder og arrangementer uden for den normale arbejdstid hører ofte med til arbejdet hos SSF.
(Foto: Lars Salomonsen, Flensborg Avis)

Bopælspligt juridisk forsvarligt
Kravet om, at medarbejderne i Sydslesvigsk Forening skal være bosat
i Sydslesvig, er i overensstemmelse
med loven, vurderer arbejdsgiverforeningen i Flensborg.
I Flensborg Avis 11. maj beskrives
bopælspligten blandt de sydslesvigske organisationer. Mens SSF, Flensborg Avis og Dansk Kirke i Sydslesvig
holder fast i bopælspligten, stiller
andre organisationer i mindretallet
ikke længere den slags krav til medarbejderne. Argumentet imod er blandt
andet udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere, der også vil
flytte til Sydslesvig, og at det kan være juridisk problematisk at stille den
slags krav til medarbejderne.

FORSVARLIG

Men juridiske set er bopælspligten
forsvarlig, vurderer arbejdsgiverforeningen i Flensborg. Foreningen
rådgiver virksomheder juridisk. Også
SSF, og ifølge foreningen taler flere
argumenter for lovligheden af bopælspligten.
Grundlæggende har medarbejdere
ret til frit valg af bopælen. Men det
gælder ikke i samme omfang for
såkaldte “Tendenzbetriebe”. Det vil
sige virksomheder, der ikke har økonomiske mål som primært formål.
Ifølge den tyske lovgivning er det for
eksempel virksomheder, der primært
har politiske, pædagogiske, videnskabelige, pressemæssige eller kulturelle
hovedmål.
Jævnført SSFs formålsparagraf, nemlig
at udbrede og pleje det danske sprog,
værne om og fremme dansk og nordisk kultur og drive folkeligt dansk
virke i Sydslesvig, falder SSF under
kategorien som “Tendenzbetrieb”.

MINDRETALSFORHOLD

Arbejdsgiverforeningen i Flensborg
peger samtidig på et andet forhold,

der gør sig gældende. Som mindretalsorganisation kan SSF forvente,
at medarbejderne er medlemmer af
det danske mindretal i Sydslesvig, og
juridisk set kan der argumenteres for,
at medlemskabet af mindretallet er
knyttet til Sydslesvig. For ud fra mindretals-rettighedernes synspunkt er
der forskel på at være dansksindet i
Danmark og dansksindet i Sydslesvig.
Derfor kan det juridisk set gøre en
stor forskel, om man bor i Flensborg
eller i Padborg.

DET PRAKTISKE ARBEJDE

Et andet forhold, der gør sig gældende er det rent praktiske arbejde.
Ifølge arbejdsgiverforeningen kan en
virksomhed kræve bopælspligt, hvis
arbejdet påkræver tilstedeværelsen
af medarbejderen - også udenfor de
normale arbejdstider. Det gælder for
eksempel aftenmøder eller kulturelle
arrangementer.

FRI BEVÆGLIGHED

Men bopælspligten kan ifølge arbejdsgiverforeningen også kollidere
med retten til fri bevægelighed. Denne ret indebærer også det frie valg af
bopælen. Derfor er det svært, at give
et klokkeklart svar på, hvorvidt bopælspligten holder i en retssag. Men
for mindretalsorganisationernes vedkommende taler mange argumenter
for lovligheden.

IKKE ET REELT PROBLEM

Bopælspligten diskuteres med jævne
mellemrum i mindretallet. Senest
i april 2018 besluttede styrelsen i
Skoleforeningen, at bopælspligten
ikke kan bruges til at øge skoleleders
engagement i mindretallet. Styrelsen
vil hellere satse på tydeliggørelse af
klare forventninger til ansøgere.
I SSF er der fortsat et bopælskrav,
men Jens A. Christiansen, SSF-gene-

ralsekretær, forklarer, at kravet ikke
indebærer store udfordringer for organisationen.
- Vi oplever, at vores medarbejdere grundlæggende er bevidste om
foreningslivets store betydning for
mindretallet. Langt de fleste af vores medarbejdere er engagerede i
mindretallet. Både arbejdsmæssigt,
men også privat. Bopælspligt og
manglende engagement blandt medarbejderne er derfor ikke et emne,
der hyppigt drøftes i SSF, siger Jens A.
Christiansen.

DIALOG

Han tilføjer, at SSF som arbejdsgiver
grundlæggende ikke ønsker at stå i
vejen for medarbejders personlige
planer.
- Derfor er vi i dialog med hinanden,
og vi er altid interesseret i at finde
løsninger i fællesskab. Men det er
også klart, at vi stiller nogle krav til
vores medarbejdere. Særligt til dem
i ledende funktioner, fastslår Jens A.
Christiansen, der nikker genkendende
til headhunter John Lohffs vurdering
af bopælspligten.
John Lohff har over for Flensborg Avis
udtalt, at kravet om bopæl i Sydslesvig ikke er et stort problem for rekruttering til ledende stillinger.
- Vi har både kvalificerede og dygtige
medarbejdere i SSF. De er knyttet
til mindretallet, og netop kendsgerningen, at bopælspligten ikke er et
problem for os, er et udtryk for, hvor
dedikerede vores medarbejdere er.
Der er ingen tvivl om, at de brænder
for mindretallet, og det er netop det,
vi efterlyser som sydslesvigsk arbejdsgiver, slutter Jens A. Christiansen af
med at sige.
ram

SSFs hovedstyrelse er indkaldt til
dens andet møde i 2020 tirsdag den
19. maj kl. 18.30 på Flensborghus i
storesalen. Mødet er åbent undtagen
sidste dagsordenspunkt.
Gæster, øvrige medlemmer og
ansatte placeres i lillesalen, hvor
der vil være videotransmission fra
mødet.
Dagsorden:
1.Spørgetid for medlemmer af
foreningen, jvf. vedtægternes
§12, stk.7.
2.Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. §6.
3.Valg af dirigent.
4.Godkendelse af protokol fra mødet 21. januar.
5.Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
6.Formandens beretning.
7.Nyt fra SSFs udvalg.
8.Revideret regnskab 2019, revideret budget 2020 og budget 2021.
Bilag er sendt til medlemmerne af
hovedstyrelsen. Orientering, drøf-

telse og godkendelse.
9.Årsmøderne 2020 flyttes til 2021
– orientering og status.
10. SSFs 100-års jubilæum i juni og
markeringen til efteråret.
11. Eventuelt.
12. Lukket møde.
Der serveres et traktement.
For at sikre overholdelse af gældende retningslinjer bedes alle til- eller afmelde sig hos Wera Gallagher via mail wera@syfo.de eller tlf.
0461 14408-119 senest i morgen,
fredag middag den 15. maj.

SENESTE

Seneste melding fra landsregeringen
er, at fra 18. maj er »Veranstaltungen mit Sitzungscharakter im
öffentlichen Raum mit bis zu 50
Personen“ tilladt.
Åbningen gælder kun bestyrelsesmøder, generalforsamlinger o.lign.
Almindelige folkelige og kulturelle
arrangementer er fortsat forbudt

BREV TIL MFerne

Tyskland ønsker dialog
med dansk regering
om en grænseåbning
I et nyhedsbrev til alle folketingsmedlemmer skriver SSFs generalsekretær
og leder af mindretalssekretariatet på
Christiansborg, Jens A. Christiansen:
Slesvig-Holstens ministerpræsident
Daniel Günther meddelte torsdag den
7. maj, at han vil gå i dialog med den
danske regering for trinvist at kunne
genåbne den dansk-tyske grænse.
Forinden meddelte ministerpræsidenten, at han har aftalt med den tyske
indenrigsminister Horst Seehofer, at
der udarbejdes en plan, så grænsen
på tysk side kan åbnes trinvist fra den
15. maj.
Onsdag den 6. maj holdt delstaternes
ministerpræsidenter telefonkonference med forbundskansler Angela
Merkel. Efterfølgende forklarede Daniel Günther, at forbundskansleren
ligeledes er orienteret om planerne
for åbningen af grænsen.
Daniel Günthers udmelding falder
sammen med en række andre lempelser. Særligt indenfor hotel- og
restaurationsbranchen åbnes der
igen trinvist for publikumstrafik. Ikke
mindst fordi turismebranchen er af
stor økonomisk betydning for Slesvig-Holsten.
Lempelserne kommer under forbehold, så spredningen af Corona ikke
stiger markant. Hvis der i delstatens
område indenfor syv dage registreres
en stigning på 50 nye smittede per
100.000 indbyggere, skrues lempelserne igen tilbage, lyder det fra del-

statsregeringen.
Daniel Günther understregede desuden, at grænseåbningen også har
stor betydning for det danske mindretal i Slesvig-Holsten. Åbningen betyder, at medlemmerne af mindretallet
igen kan pleje og dyrke kontakten til
Danmark. Den er afgørende for et nationalt mindretal.
Mindretallet håber derfor, at den
danske regering tager imod Daniel
Günthers invitation til at gå i dialog
om en trinvis grænseåbning. For turismens og det gode naboskabs skyld.

Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær og leder af mindretalssekretariatet på Christiansborg.
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SOMMERFERIEN 2020

Qi Gong
udskudt

Arrangementer –
aflyst og planlagt
Humanitær Udvalgs to sidste traveture i indeværende sæson - den 29. maj
til Winderatter Sø og den 19. juni til
Gelting Birk - af aflyst.
Det er for risikabelt at stuve folk sammen i privatbiler på to forholdsvis
lange køreture, siger udvalgsformand
Leif Volck Madsen.
Efterårets fire planlagte traveture vil
alle finde sted i Flensborg og nærmeste omegn, således at der skal køres
mindst muligt til startstederne, og
som man også vil kunne nå frem til
med bybus.
Mere om turene og startstederne i
den kommende folder fra Det Humanitære Udvalg.

På SSF Slesvigs forårsprogram står
blandt andet to aftner Qi Gong med
Klara Zimmermann 4. og 11. juni.
Selv om tingene langsomt åbner nu,
giver det mest mening med det samme at udskyde disse arrangementer
indtil videre. Qi Gong arbejder med
åndedrættet og kan bedst udføres
uden den mundbeskyttelse, som reglerne i øjeblikket fordrer.
Slesvig distrikt ser frem til at kunne
annoncere nye datoer, så snart muligheden byder sig.

Bestyrelsen/ LB
Modelfoto Colourbox.

Covid-19-status
Skoleforeningens Rejsekontor har 11.
maj opdateret sine informationer omkring sommerferie-aktiviteterne 2020
på hjemmesiden:

SOMMERLEJRE
Leif Volck Madsen, formand for
Humanitært Udvalg.
(Foto: Martin Ziemer/ nordpool)

NÆSTE UGE

KONTAKT onsdag
Grundet Kristi Himmelfartsdag torsdag næste uge udkommer SSFs medlemssider KONTAKT allerede onsdag
den 20. maj.

Gudstjenester

Det betyder, at stof, der skal med i
den udgave, skal være KONTAKT-redaktionen i hænde mandag middag
den 18. maj.

Vedr. sommerlejren på ”Lejrskolen
Vesterled” og ”kultur-camps” på lejrskolen Rendbjerg:
Status er fortsat, at grænsen ikke er
åben for turisme på en måde, så vi
kan rejse med en busfuld børn ind i
Danmark. Vi er fortsat nødt til at afvente lidt endnu, om der ændrer sig
noget dér. Dertil kommer, at det også
skal være »lovligt« at være sammen
på den måde, man er på en sommerlejr.
Vi vil allersenest beslutte os den 26.
maj.

FERIEVÆRTER

For ophold hos ferieværter gælder

fortsat, at vi håber at så mange som
muligt igen vil besøge deres ferieværter. Ny-tilmeldte ferieværter vil
vi også forsøge at matche. Vi håber,
grænserne åbner, så børn med tysk
pas kan rejse ind i Danmark.
Vi kan ikke tilbyde fælles transport i
2020.
Der er for mange usikre faktorer
forbundet med det (et stort planlægningsarbejde på trods af få feriebørn,
bestilling af busser, som måske i sidste ende skal aflyses, koordinering af
frivillige hjælpere, hvoraf mange er i
risikogruppen, hele usikkerheden om
grænselukning). Vi håber, at grænserne bliver åbnet, og at feriebørn
og -værter selv kan organisere kørsel frem og tilbage.
Rejsekontoret blander sig ikke i jeres
møde og er ikke involveret i kørsel
m.m. Og håber, at det bliver muligt
for jer at mødes i sommerferien.

KUNSTFORENINGEN

Søndag, 17. maj
På grund af delstatens retningslinjer er der kun et begrænset
deltagerantal ved gudstjenesterne/
andagterne.
Alle deltagere skal melde sig til
på det oplyste telefonnummer og
lade sig registrere ved ankomst til
kirken.
Der må ikke synges.
Husk mundbind.
FL Ansgar Kirke
10, musikandagt
med prædiken
FL Sct. Hans
10, udendørs gudstjeneste,
FL Sct. Jørgen
10, andagt
tilmelding 0461-25299,
FL Sct. Jørgen
10.45, andagt
tilmelding 0461-25299,
Harreslev
andagt i kirketeltet
for to personer
døgnet rundt,
Husum
11, tilmelding 0160-6972 155,
Sønder Brarup
10, andagt
tilmelding 0461-5052 8545,
Sønder Brarup
10.45, andagt
tilmelding 0461-5052 8545,
Sønder Brarup
11.30, andagt
tilmelding 0461-5052 8545
Tønning/ skolens sportsplads
11, friluftsandagt,
Valsbølhus
12, andagt, tilmelding 04639-823

ONSDAG 20. MAJ
Valsbølhus
19.30, andagt
tilmelding 04639-823

TORSDAG 21. MAJ

FL Sct. Hans
10, udendørsgudstjeneste

SSF SLESVIG

100 ÅR

Særudstilling
genåbnet
Hvilken betydning har statsgrænsen
mellem Tyskland og Danmark? Til
dette spørgsmål er der utallige perspektiver: For de mennesker, der
normalt dagligt krydser grænsen for
at gå på arbejde eller for dem, som i
normale tider gør brug af nabolandets
fritids- og indkøbsmuligheder, er den
allestedsværende. For andre spiller
grænsen derimod ingen rolle i hverdagen.
Den 14. marts 2020 var det
hundredårsdagen for folkeafstemningen i 1920. Den gang stemte
befolkningen i Slesvig om deres statslige tilhørsforhold. Først ved det nye
grænseforløb blev Flensborg til en
egentlig grænseby.
Hvad var baggrunden for denne afstemning, og hvilke følger fik resultatet for Flensborg og regionen? Hvordan har den nye grænse sat sit præg
på hverdagen og ændret den fælles
tilværelse på begge sider af grænsen?
Hvordan påvirker det identitetsfølelsen i dag at tilhøre et mindretal? Og
hvilke chancer og udfordringer, hvilken kulturel mangfoldighed bringer
grænseregionen med sig?
Disse og andre spørgsmål danner
rammen for den virtuelle og den
faktiske udstilling ”Perspektivskifte
2020”, som efter planen vises tre
forskellige steder i Flensborg: På
Museumsberg, på Flensburger Schifffahrtsmuseum og på Dansk Centralbibliotek.
Flere informationer om udstillingen
og andre historier om folkeafstemningen i 1920 på www.fl2020.de.

MIKKELBERG
Fem af de seks til sensommer udstillende kunstnere samledes til dette gruppebillede ved Sydslesvigs danske Kunstforening.

Plakatudstilling udskudt
Den slesvigske Samling, Flensborg
Bibliotek og Sydslesvigs danske
Kunstforening har på grund af Covid-19-krisen besluttet at aflyse den
annoncerede plakatudstilling, der
skulle have været åbnet i dag, 14.
maj.
»Grænsen er nået - Afstemningsplakater fra 1920« vil i stedet blive vist i
maj-juni 2021.
Datoen for åbningen og udstillingens
åbningstider vil blive offentliggjort
senere.

NÆSTE

Den næste udstilling bliver således:
„Kiek di dat an - fem danske stemmer
og en tysk. Fünf dänische Stimmen
und eine deutsche“, der påtænkes
åbnet torsdag den 17. september kl.
19.30, Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstrasse 59.
Værker af kunstnerne Imme Feldmann, Pernille Kløvedal Helweg, Søren Ankarfeldt, Svend Danielsen, Nils

Vollertsen og Niels Reumert vises.

KONCEPTET

Om udstillingens koncept skriver
kunstnerne:
„Det gælder for talesproget som for
billedsproget, at Danmark og Tyskland har en lang og fælles kulturarv,
opbygget igennem århundreders
gensidige udveksling og påvirkning;
og vi bygger gerne videre på denne
fælles arv.
Vi tilhører alle den germanske sprogfamilie, som dog er underdelt i en
nordisk og en vest- og østgermansk
del. Og ligesom tyskerne definerede
sig i modsætning til gallerne, definerede danskerne sig i modsætning til
tyskerne.
Vennerne P.V. Glob og Asger Jorn
dyrkede det nordiske i tydelig opposition til det tyske. 'Kiek' er det samme
som 'gucken' eller 'sehen' på tysk,
altså 'se' eller 'kigge'. 'Di' er 'dir', altså egentlig 'dig', men det har så noget

med verbet 'angucken' at gøre, fordi
man på tysk siger 'sich etwas angucken', dvs. verbet bruges refleksivt med
et refleksivpronomen i dativ. 'Dat'
betyder 'das', og det kan jo både være 'det' eller 'den' alt efter, hvad det
refererer til. 'An' hører til 'kiek', altså
'ankieken' bliver til 'kiek...an'.
I forbindelse med udstillingen udsendes en bog med vores faglige pingpong i ord og billeder.
Det er op til publikum at vurdere,
om billedsproget rammer en dansk,
tysk eller plattysk tone. Og man kan
også gå på opdagelse i, hvilke ord og
billeder der hænger sammen. Hvor
mange ord skal der til for at beskrive
et billede? Og hvor mange billeder
skal der til for at beskrive et ord? Det
er, hvad det handler om: at man lærer det talte sprog ved at lytte og det
bildende ved at se.„
Et første indtryk med fotos fås på
websiden www.sdkflens.org

Anden
fotograf
Uden at nogen har klaget men blot
for en ordens skyld:
Billedet af Mikkelberg, der blev brugt
i forbindelse med legat-tildelingen til
Mikkelberg i sidste uges KONTAKT,
var ikke taget af Mikkelberg men af
Oplev Sydslesvig.
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For begyndere og
for fortsættere
SSF Flensborg Amt udbyder to danskkurser på to forskellige niveauer, som
foregår via pc, iPad eller telefon,
hvor der er en live-underviser sluttet til. Du sidder altså hjemme i din
egen stue, ligesom de andre kursister
sidder hjemme og modtager undervisning.
Det er en undervisningsform, hvor du
aktivt bruger sproget og er i dialog
både med underviseren og de andre
kursister.
Begynderkurset foregår mandage
kl.19 til 20, starter den 18. maj og
slutter den 22. juni.
Fortsættere undervises tirsdage fra
kl. 19 til 20 med start 19. maj og slut
den 16. juni.
Underviser er Walter Paulsen, som
har stor erfaringer i at undervise i
dansk og også erfaring i at gøre det
online.
Du kan se mere om Walter på hjemmesiden: daenischlerner.de.
Kursusgebyret er 17 euro for 5 x 60
min. Tilmelding til Dansk Sekretariat
for Flensborg Amt, flamt@syfo.de
0461-14408-155/156.
Der er begrænset deltagerantal. Kurset udbydes i samarbejde med Dansk
Voksenundervisning.
Efter tilmeldingen vil du inden kursusstart pr. mail få tilsendt en vejledning og et link.

b

Theatret Thalias Tjenere kommer med ”Mosters Monster”, der henvender sig til elever i 4.-6. klasse. (Foto: Teatret)

Underviser er Walter Paulsen.
(Privatfoto)

FLENSBURG. KAUFT. KUNST.

Sæsonen på plads
Kulturafdelingen på Dansk Generalsekretariat meddeler, at sæsonen for
børneteater 2020/2021 er på plads. I
alt er 11 forskellige stykker booket.
Sydslesvigsk Forenings børneteater
henvender sig til 5 aldersgrupper: Det
er de mindste i børnehaven, de ældste i børnehaven, 1.-3. klasse, 4.-6.
klasse, og 7.-10. klasse.
Forestillingerne udvælges af foreningens Teater- og koncertudvalg, der
sammen med kulturafdelingen booker forestillinger til Sydslesvig.
Børneteatersæsonens 11 stykker spilles ved 40 enkelte forestillinger. De
spilles på skoler, i forsamlingshuse,
teatersale og biblioteker rundt om i
Sydslesvig.

NYE

Den nye sæson omfatter både gengangere og nye stykker som for

eksempel Theatret Thalias Tjenere
med ”Mosters Monster”. Stykket, der
henvender sig til 4.-6. klasse, er et
levende maskespil med besnærende
musik og poetisk skørhed.
Stykket beskrives som en forbløffende
oplevelse fyldt med humor, eftertænksomhed og magiske teaterøjeblikke. På knivsægget mellem gys og
grin opleves historien om et møde i
mørket, der kaster lys over fantasiens
evne til at forstørre frygten – men
også til at forvandle, og endda overvinde den helt.

tilhørsforhold, eksklusion og ensomhed under luppen i et gribende og
musikalsk mysterium.
Børneteater-sæsonen starter med
forestillingen “Grevens Fejde” den
14. september og slutter med “Himmel” den 22. april 2021.
Forudsat at Corona-situationen på det
tidspunkt tillader teaterforestillinger.
ram

UNGDOM

En anden fornyelse i programmet er
stykket ”Ingen”, der henvender sig til
aldersgruppen 7.-10. klasse.
I denne ungdomsforestilling fra Opgang2 Turnéteater, sætter dramatiker
og instruktør Pia Marcussen identitet,

Eines von den zu kaufenden Werken: Uwe Thomas Guschls „Häuser am See“.
(Öl/ Leinwand 40x50 cm)

Verkaufs-Ausstellung
Flensburger Künstler
Aus aktuellem Anlass präsentiert der
Museumsberg Flensburg eine Verkaufsausstellung mit Werken Flensburger Künstler*innen.
Das Museum der Stadt Flensburg
ist mit den Kunstschaffenden, die
derzeit durch die Absage so vieler
Ausstellungen und Veranstaltungen
unter Verdienstausfällen leiden, solidarisch. Es zeigt deshalb seit 12. Mai
über 90 Kunstwerke als digitale Verkaufsausstellung auf der Homepage
www.museumsberg.de.
Hier gibt es für jeden die Gelegenheit, Kunst von etwa 45 Künstlerinnen und Künstlern aus Flensburg und
dem nahen Umland zu sehen und
zu kaufen. Alle Einnahmen kommen
ungemindert und direkt den Kunstschaffenden zugute.
Vom 10. Juni bis zum 12. Juli zeigt
das Museum diese Kunstwerke dann
zusätzlich in den Ausstellungsräumen
im Heinrich-Sauermann-Haus. Dort
können Besucher*innen die Werke
im Original erleben.
„Wir freuen uns, dass die Stadt
Flensburg ihre Solidarität mit den
Künstler*innen bekräftigt und einen

kostenfreien Eintritt für diese Ausstellung ermöglicht,“ schreibt das
Museum.
„Wir hoffen, dass wir mit Hilfe unseres Netzwerkes für Künstler*innen
zusätzlich Öffentlichkeit schaffen
können und sie sogar mit potentiellen
Käufern aus unserem Besucherkreis
in Kontakt bringen können.
Bei Kaufinteresse meldet man sich
unter 0461/85 2956 bzw. museumsberg@flensburg.de. Die Künstler*innen setzen sich dann direkt mit dem
Interessenten in Verbindung.
Auf eine feierliche Ausstellungseröffnung müssen wir aus Gründen des
Infektionsschutzes leider verzichten,“
so das Museum.

SONDERAUSSTELLUNGEN

Seit 12. Mai hat das Museum seine
Häuser mit den aktuellen Sonderausstellungen wieder geöffnet, allerdings
mit eingeschränkten Öffnungszeiten
Di-So von 11.30 bis 17 Uhr.
Führungen und Veranstaltungen finden nicht statt.
Opgang2 Turnéteater gæstespiller med ”Ingen” for aldersgruppen i 7.-10. klasse. (Foto: Teatret)

