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Verdensballet
med royal poesi
SLOTSPARK: Verdensballet vender
tilbage til Gavnøs
slotspark.
GAVNØ: Sidste sommer var
der royalt besøg, da internationale balletstjerner og
publikum gæstede Gavnø.
Om kronprinsesse Mary og
kronprins Frederik kommer tilbage til Gavnø, når
der er Verdensballet 10. juli i
slotsparken, vides ikke.
Men der bliver helt sikkert
et royalt indslag. Prins Henrik har sammen med lydkunstneren Katrine Ring
skabt et lydbillede til en

ballet baseret på prinsgemalens digt »Côte à côte«.

Atypisk balletdanser
Det er internationale stjerner fra The Royal Ballet of
London, som danser i slotsparken.
Programmet byder en ny
ballet og uddrag af balletter fra det klassiske og det
moderne repertoire. »Thaïs
Pas de deux« danses af to af
Royal Ballets stjerner, Frederico Bonelli og Hikaru Kobayashi.

Fra racerbil til ballet
Den kunstneriske leder af
Verdensballetten, austra-

lieren Steven McRae, har en
atypisk baggrund for en balletdanser.
Hans far var racerkører og
hos familien McRae var der
ingen, der tænkte på ballet
eller prinseroller. Alt handlede om oktan og det næste
racerløb.
- Min far tog mig med i pitten, da jeg var helt lille. Jeg
elskede at være omgivet af
fart, røg og lugten af benzin.
Skulle jeg en dag blive nødt
til at træde ud af dansens
verden, ville jeg nok hoppe
i en bil, siger Steven McRae.
Hans første møde med
dansen var, da han syv år
gammel medvirkede i et

Kronprinseparret dukkede sidste sommer op til Verdensballet i Gavnø Slotspark. Foto: Anders Ole Olsen
jazznummer til en skolekoncert. En lærer lagde mærke
til, at drengen havde både
talent og anlæg for dansen
og fik ham med i dansekonkurrencer. 17 år gammel
vandt han en plads på The
Royal Ballet School i London og året efter blev han en
del af kompagniet hos The
Royal Ballet.

Lokale dansere
Næstved har gennem Susanne Heering tradition
for at tilbyde børn, unge og
voksne balletundervisning.
Indtil 2012 har ballets dronning Susanne Heering og

Store internationale balletstjerner danser på Gavnø 10. juli.

hendes nære veninde dronning Margrethe hvert år
holdt balletopvisning i Bio.
Efter Susanne Heering gik
på pension, har Annettes
Danseinstitut og Balletskolen overtaget balletundervisningen. De lokale talenter skal helt op på tå, når de
skal optræde til Verdensballet på Gavnø i fornemt selskab med de professionelle
dansere.
Verdensballetten begynder kl. 20 og billetter kan købes på billetnet.dk
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Debat-kunst i byens gader
SKULPTURER: Jens
Galschiøts skulpturer skal nok få
debatten i gang i
Næstved.
NÆSTVED: Ramaskrig, debat eller en aha-oplevelse.
Reaktioner skal der i hvet
fald nok komme, når kunstneren
Jens
Galschiøts
skulpturer placeres forskellige steder i Næstveds gader.
Hele sommeren vil der stå
provokerende
skulpturer
både ude og inde.
Butikkerne har mulighed
for at låne en flygtning. Altså Jens Galschiøts skulpturer »Flygtning«. Udsultede
skæbner med triste øje og
indsunkne kinder. Foreløbig har kun to af byens butikker sagt ja til at have sommerbesøg af en flygtning.

Scoop
Det er Næstved Kunstforening, der har begået noget
af et scoop ved at få den verdensberømte danske kunstner til at stille sine skulpturer til rådighed.
Jens Galschiøt laver alt fra
små skulpturer til enorme

Jens Galschiøts skulpturer har været på turné i England, Irland,
Italien, Portugal, Belgien, Ungarn, Rumænien, Norge og Danmark
og lander i Næstved fredag.
Hvis man har en butik og vil have besøg af Jens Galschiøts flygtning hele sommeren, skal man kontakte
Frank Nørby fra Næstved Kunstforening på franknoerby@gmail.com
politiske værker, der skaber
international debat. Han
fik stor opmærksomhed, da
han rejste rundt i verden og
stillede »Skamstøtten« op i
flere byer. I sit hjemland var

han med til Klimatopmødet i 2009 med skulpturen
»Survival of the fattest«, der
stod ved siden af Den lille
Havfrue.
Med sig til Næstved tager

Jens Galschiøt små skulpturer, der udstilles i Næstved
Kunstforening lokale på Sct.
Peders Kirkeplads.
I gaderne vil man støde på
Jens Galschiøt skaber sine

kunstværker med et ønske
om, at vi alle respekterer
hinanden uanset køn, race
og religion. Værkerne udstilles i hele verden, hvor de
skaber stor opmærksomhed
og debat om vores grundlæggende menneskesyn.
De store, tunge skulpturer

lander i Næstved i næste uge
og læsses af med kran. De
bliver med sikkerhed stående helt til 31. august.
Udstillingen kan ses indendøre i kunstforeningen
tirsdag-fredag kl. 11-14 og
lørdag-søndag kl. 10-16.
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