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Kultur

Fredagsrock med Marie Key
KONCERT: Med sin nye plade med sig i bagagen er Marie Key klar til at indtage sommeren og også Tivoli. Det nye album er et nyt kapitel i Marie Keys musikhistorie. Efter fem intense år havde hun brug
for et break. Der skulle nye oplevelser og udfordringer til. Så med kufferten fuld af sange tog hun til
New York og videre direkte i studiet med producer Rasmus Bille Bähncke. Hør resultatet fredag aften,
hvor Marie Key står på scenen til Fredagsrock på Plænen kl. 22.
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GUIDE
MUSIKALSKE

//// KIRKEN
SØNDAG  . JUNI
. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Christians Kirke
. Flemming Pless
Esajas Kirke
. Michael Aaskov
Hemmingsen
Frederiks Kirke (Marmorkirken)
. Mikkel Wold
Garnisonskirken
. Erik Norman Svendsen
Helligaandskirken
. Leif G. Christensen
Holmens Kirke
. Peter Thyssen
. Peter Thyssen
Kastelskirken
. Else Hviid
Sankt Pauls Kirke
. Kathrine Lilleør
Trinitatis Kirke
. Anne Edmond Pedersen
Vartov Kirke
. Niels Grønkjær
Vor Frelsers Kirke
. Mikkel G. Christoﬀersen
Vor Frue Kirke
. Steﬀen Ringgaard
Andresen
. Anders Gadegaard
ANDRE TROSSAMFUND:
Jerusalemskirken
. Ole Birch
Skt. Petri Kirke
. Peter Krogull
Tysk Reformert Kirke
. Axel Bargheer (på tysk)
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■ Amerikanske LEE KONITZ er

en af jazzens sande legender,
og i en alder af
spiller han
stadig fantastisk. Torsdag, fredag
og lørdag giver han koncert i
Jazzhus Montmartre med Florian
Weber på klaver, Michel Benita på
bas og Israel Verala på trommer.
Billetter på jazzhusmontmartre.dk

Torben Huss, “Unge vesterlændinge på strand i Goa i 

, varmer op til en fuldmånefest”. Indien.

Torben Huss og The Hippie Trail
FOTOGRAFISK. Davids Samling har netop åbnet en ny fotoudstilling med
rejsefotograﬁer af Torben Huss, der i 1960’erne og 1970’erne rejste mod øst.
AF RENÉ MØLSKOV

les altså under titlen ’The Hippie Trail’.

HIPPIE TRAIL: Særudstillingen
’The Hippie Trail’ er åbnet i
Davids Samling i Kronprinsessegade.
Den består af knap 100 billeder, som Torben Huss tog
på sine rejser i 1960’erne og
1970’erne.
Som ung man rejste han i
1962 østpå. Han medbragte sit
det kamera han fik i konfirmationsgave. Derudover havde han drømmene med, men
eller ikke meget andet.

Ungdomsliv i 1968

rem@minby.dk

Sjældent viste fotografier
Han rejste uden en særlig tidsplan eller opgaver, der skulle
løses. Det handlede om at komme afsted og lade mulighederne vise sig. Torben Huss’ siger
selv til Davids Samling at:

’På café i Istanbul’. Tyrkiet, 
»Med en lille hjemmesyet
sæk blaffede jeg ned gennem
Europa og videre mod øst. På
landevejen og uden sigte. Vejene fortsatte og lokkede og ledte mig videre, til jeg havnede i
Nepal, et land jeg ikke anede
eksistensen af, før jeg i Indien
nærmede mig grænsen.«

. Foto: Torben Huss
Fotografierne, som Huss tog
på sin første tur og på sine næste mange rejser til Indien, er
sjældent blevet vist. Men nu
bliver de udstillet, da et udvalg
af gamle og velbevarede negativer og lysbilleder fra 1960´erne og 1970’erne er fundet frem,
og de nye fremkaldelser udstil-

Åbent hus med tilmelding
Vi kan afholde ﬂest mulige fremvisninger, hvilket øger muligheden for et salg
til den højest mulige pris. Samtidig er det til mindst mulig besvær for dig.
Start med en gratis og uforpligtende vurdering af din bolig!

Poul Erik Bech
Nørre Voldgade 104 • 1358 København K • Telefon 33 30 78 28 • E-mail 113@edc.dk

Udstillingen på Davids Samling bliver indledt med fotografier af ungdomslivet i København i 1968.
Derefter går rejsen til Tyrkiet, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan og Indien.
Huss’ blik for det poetiske i
det fremmede er i fokus, men
indimellem peger kameraet
også på de medrejsende. Det
er en rejse i tid og sted med en
hel del til den nostalgisk anlagte og endnu mere til den eventyrlystne.
THE HIPPIE TRAIL. Torben
Huss. Fotoudstilling på
Davids Samling. Davids
Samling, Kronprinsessegade
. www.davidmus.dk
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■ Den eneste koncert i denne

sommer, hvor man kan opleve
ANNE LINNET med band, finder
sted torsdag . juni kl. på
Halvandet på Refshaleøen.
er ellers året, hvor Anne Linnet
markerer, at det er
år siden,
hun udgav succesalbummet
’Jeg er jo lige her’.

PR-FOTO

■ Hvert år markeres midsommer

i Holmens Kirke med et varieret
musikalsk program fremført
af HOLMENS KANTORI under
ledelse af Jakob Lorentzen. I år
er der romantisk, nordisk musik
samt værker af Poulenc og
Lorca ved midsommerkoncerten
onsdag . juni kl. . .

