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→ Gulddrengen Malte Ebert, Lilleø Lokalradio og Magnus Heunicke som dj. Det er 
ikke småting, der bliver disket op med på underholdningssiden af Apple Flower Fe-
stival. Og maden, der serveres ved langborde under blomstrende æbletræer, er sik-
kert også i orden. Festivalen er stiftet af dj og pladeselskabsejer Kenneth Bager og 
Claus Meyer og finder sted på og omkring madentreprenørens gård på Lilleø,  
beliggende i Smålandsfarvandet nord for Lolland. 
Nonprofit-festivalen Apple Flower Festival løber fra 26. til 28. maj.

→ Når du kører med dobbeltdækkervogne trukket af 
DSB’s elektriske Vectron-lokomotiver, udledes der 
syv gange mindre CO2, end de tidligere dieselloko-
motiver gjorde. Beregninger viser, at dobbeltdæk-
kervogne trukket af Vectron udleder 10 gram CO2 pr. 
personkilometer mod 70 gram før på samme rejse. 
Dertil kommer, at partikeludledningen er forsvun-
det, og støjgenerne reduceret.

R E J S E G O D S

Hvad har

altid med på rejsen?

”Jeg rejser tit frem og til-
bage mellem København, 
hvor jeg bor, og Aarhus, 
hvor jeg studerer. Togturen 
er arbejdstid, hvor jeg sid-
der og komponerer i lyd-
programmer som Ableton. 
Nogle følger nysgerrigt 
med i, hvad jeg laver på 
skærmen. Så spørger jeg, 
om de selv laver noget lig-
nende. Nogle gange giver 
jeg et lille introkursus til et 
program.” 

”Jeg får krøllet siderne eller 
spilder vand ud over papir-
bøger og læser hellere på 
telefonen. Weekendavisen. 
Zetland. Eller bøger: For 
nylig læste jeg Maren Ut-
haugs ’En lykkelig slutning’. 
Den handler om nekrofili og 
er bizar, men også finurlig.” 

”Man kan ikke undgå at 
høre, hvad andre snakker 
om, og jeg samler på ord og 
sætninger, som jeg skriver i 
min notesbog til inspiration 
for mine egne sangtekster. 
For nylig har jeg noteret ’at 
vrøvle fornuftigt’.”

Aya Vedige, 32 , er elektro-
nisk komponist og studerende 

ved Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Aarhus. 3. juni 

udkommer hendes debut-ep 
’Bjørnen sover ikke mere’.
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S O M M E ( R ) T I D E R

K Ø N S A K T

→ I perioden 1. maj – 
24. juni kører der færre 
tog, og der er ændrede 
tider på strækningen 
mellem København 
H og Høje Taastrup. 
Tjek Rejseplanen, 
der er opdateret med 
ændringerne. Der vil 
i perioder hen over 
sommeren og ind i 
efteråret være æn-
dringer i trafikken på 
Sjælland som følge af 
sporarbejder. Du kan 
holde dig opdateret om 
større planlagte æn-
dringer ved at melde 
dig ind i DSB’s loyali-
tetsprogram DSB Plus. 
Læs mere på dsb.dk/
plus

→ Tæpperne i Helmer og Noras pæne borgerskabs-
lejlighed danner slagmark for kvindefrigørelsen – 
og ’Et dukkehjem’ er bare et af mange eksempler på 
teaterets kønsroller, som fremhæves på udstillin-
gen ’Køn på scenen – Teater til tiden’. Udstillingen 
markerer 300-årsjubilæet for dansksproget teater 
og stiller blandt andet spørgsmålet, om Ludvig Hol-
berg, ophavsmand til ’Den politiske kandestøber’, 
det første helt igennem danske stykke, var feminist.
Vises på KØN – Museum for kønnenes kulturhi-
storie i Aarhus i samarbejde med Aarhus Teater og 
Teatermuseet i Hofteatret frem til 30. september.

→ Kan du læse runer? Det kan du med 
en tegneserieudgivelse, der skildrer 
det nordiske skriftsprogs mere end 
1.000 år lange historie fra folkevan-
dringstiden til den sene middelalder. 
Det kyndige hold bag formidlingen er tegner Niels 
Roland, historiker Anders Lundt Hansen og runolog 
fra Nationalmuseet Lisbeth M. Imer.
’Runernes verden’ er udkommet på forlaget Eudor.

Ingeborg Brams og 
Hans Otto Nielsen i ’Et 
dukkehjem’ på Aarhus 
Teater, 1959.


