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Da jeg
var 12 år,
cyklede jeg ind til
Gimsinghoved,
fordi der var
arrangeret en
klaveraften. Jeg
kan jeg ikke helt
forklare, hvad der
fik mig til det.

"

Linda Dahl Laursen,
pianist.
kerne flyve - måske associerer jeg. I hvert fald er
det vigtigt at holde negative tanker væk,« fortæller hun.
Og det gør hun så, mens
hun koncentreret sidder
ved flygelet, lader overkroppen cirkle i langsomme bevægelser, øjnene søge langt ud i luften og
fingrene danse ballet.
Linda Dahl Laursen er
mest kendt i udlandet,
men hun håber at få sit
gennembrud i Danmark
nu, hvor hun er flyttet til
København. De musikalske kolleger i Trio Couleur færdes meget på Det
Kongelige, og derfor er
det også blevet Linda Dahl
Laursens vante værested.
Det skaber kontakter. Det
begynder hun allerede at
mærke, så måske går en
drøm i opfyldelse næste
år.
»Jeg har gang i et cdprojekt, som jeg skal i
gang med at søge midler
til,« fortæller hun.

Kulturfest gentager vi næste år
Der var godt besøgt
aftenen igennem,
da der fredag var
kulturfest i Struer.
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

Struer: Det duftede af både røgelse og krydderier,
da der fredag aften for første gang blev holdt kulturfest på Struer Statsgymnasium. Udlændinge fra Thailand, Rumænien, Slovakiet,
Grønland og mange andre
steder havde stillet boder op
og viste nogle af de ting, der
er karakteristiske for deres
hjemland. For nogle var det
ligefrem en hjælp at få lov til
at demonstrere, hvad for eksempel Thai-massage er.
»Da jeg startede med Thaimassage i Hjerm, var Skat
og politiet nogle af de første,
der mødte op,« fortæller Rojana Panthama, der slet ikke
tilbyder seksuelle ydelser,
hvilket både skat og politi

Grønland. Louise Jensen (til venstre) samt Hiigaarde
Josefsen serverede tørfisk, rosinkage og særlig
grønlandsk kaffe for gæsterne. Foto: Tommy Kofoed.
havde misforstået. Derimod
handler det om traditionel
thai-massage, der er en unik
form for kropspleje, der
blandt andet hjælper mod
migræne, tennisalbuer og
kramper.
Men hun viser også mange andre specialiteter fra
Thailand på den lille stand,
som hun råder over på dagens stand. Dagens arrangement handler om fest og kulturer, så hun står i en flot,
ornamenteret kjole og viser
nogle af de mange specialite-

ter, der bruges i thailandsk
mad.
Det er også specialiteter,
der er på bordet hos grønlandske Louise Jensen. Tørret fisk, specialfremstillet
kaffe tilpasset det bløde,
grønlandske vand samt rigtig rosinkage. Det er muligt
at smage det hele
»Vi vil gerne vise eksempler på vores mad og nogle
traditionelle ting fra Grønland,« fortæller hun og viser
bordet, der vrimler med figurer i ben, sten eller udført

i perler. Andre steder er der
stande fra Rumænien, Bolivia, Indien med flere.
»Vi er 60 forskellige nationaliteter i Struer, som vi gerne vil sætte fokus på,« fortæller Linda Bech Wind, der
er projektleder i Struer International Living - et projekt, der skal hjælpe virksomheders internationale
medarbejdere til at falde til i
Struer.
»Hvis du har lagt mærke
til det, så kalder vi arrangementet for Kulturfest 2009.
Det skyldes, vi håber at gentage det de kommende år,« siger Linda Bech Wind, der på
forhånd havde sat 100 gæster
som et succeskriterium. Det
er uklart præcist, hvor mange der deltog i aftenen:
»Men vi samlede underskrifter, som viser, at der
mindst har været 120,« siger
Linda Bech Wind.
Derfor er hun ikke i tvivl
om, at arrangementet skal
gentages næste år.

Struer: Frem til den 9.
oktober får Struer og omegn besøg fra Cuba. I alt
8 cubanere gæster regionen for at give indblik i
cubansk musik, kunst og
samfundsforhold. Mens
deer her, skal cubanerne
besøge en række gymnasier og folkeskoler i hele
Jylland, og i Struer Kommune skal de give koncert
for alle skolens elever på
Parkskolen 24. september,
Struer Østre Skole den
22. september og Bremdal skole den 28. september. De skal også besøge
Struer Statsgymnasium
den 5. oktober foruden
Holstebro Gymnasium
og HF, Lemvig Gymnasium, Herning Gymnasium og Skive Gymnasium. På gymnasierne vil
programmet bestå af dels
en fællestime med en koncert, dels en række workshops i fagene musik, billedkunst og spansk.
Besøget er kommet i
stand i samarbejde med
Danish Center for Culture And Development,
DCCD, som har bidraget
økonomisk til projektet
»Fra Cuba til Danmark –
Trinidad: Et anderledes
(ud)syn«.

Høsten fejres
i Hvidbjerg
Hvidbjerg: Onsdag
den 30. september om
aftenen arrangeres der
høstfest i Hvidbjerg Kirke ved sognepræst Lars
Sandfeld. Efter kirkegangen er der samvær
i Thyholm Kirkecenter
med kaffe og underholdning. Som arrangør står
FDF, KFUM og K, Unge
Hjem og Indre Mission i
Hvidbjerg.

Låner en nøgle
Indtil videre har hun dog
mulighed for at slappe
af en mandag, hvor hun
har sat tid af til at være
i Struer sammen med familien - men der skal også være tid til at øve.
»Jeg håber, jeg kan få
lov at låne flygelet her - eller måske kan jeg låne
nøglen til musikskolen.
De har tidligere været behjælpelige,« fortæller
hun.
Selv om hun er på hjemmebane, er der stadig behov for øvelse. Allerede
tirsdag skal hun være i
Stockholm, hvor endnu et
flygel venter hende.

Cuba-rytmer
på skoler

Thailand. Rojana
Panthama samt Tanya
Luk N. Randrup-Thomsen
fortalte om deres
hjemland og gjorde
reklame for blandt andet
traditionel thai-massage.
Foto: Tommy Kofoed.
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