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FULDT HUS I lørdags ændrede
Gilleleje i et par timer navn til
'GILDELEJE', da hele Danmarks
pop-mama Birthe Kjær fyrede
den af på Kulturbroen med sit
Feel Good Band og kapelme-
ster Ronnie Flyvbjerg for et
stort begejstret publikum. Der
blev holdt en gevaldig fest,
imens folk spillede luft guitar,
sang med på de elskede øre-
hængere, dansede til western
hittet ”Achy Breaky heart” og
kom susende med en rød
gummibåd til super hittet: Ja,
gæt selv hvilken sang. 

Konferencieren havde budt
velkommen: 'Birthe har for ny-

lig lagt Christiania ned – det
har politiet ønsket længe'. Ja,
Birthe Kjær og bandet var max
veloplagte efter at have været
rundt på landets sommerfesti-
valer, hvor de har fået kærlig-
heden at føle af både ung og
gammel. Og i Nemoland i
Christiania havde ingen da im-
mervæk behøvet at fyre en fed
for at 'høre syner'.

Den helt vildt populære 71
–årige sangerinde så virkelig
dejlig ud i lyserødt skørt med
sus i, da hun sagde, at hun næ-
ste år kan fejre 60 års scene- ju-
bilæum. 'Jeg kan da stå end-
nu', sagde hun og kastede sig

atter ud sit energiske show,
hvor den fi��k alt, hvad remmer
og tøj kunne holde. Selv me-
get unge publikummere sang
med på 'Speedy Gonzales', 'Vi
maler byen rød', 'Arrivederci
Franz' samt resten af den ge-
valdige spand smittende mu-
sikalske livsglæde, Birthe Kjær
har med sig i bagagen.

Med ørerne fulde af øre-
hængere og folks råb på 'eks-
tra numnre', var der i den grad
lagt i kakkelovnen til næste le-
vende musikbilleder på Kul-
turbroen: De Stive Sømænd &
Karen Marie Lillelund, afslut-
tet med DJ Kasper Haagensen.

Kjær kaprede
KulturBroen

Der blev dan-
set til den
helt store
guldmedalje,
da Birthe
Kjær gik på
scenen i Gil-
leleje. 

De mange frem-
mødte kunne nyde
en Birthe Kjær i
topform. 

Der var fulde
huse, da den
legendariske
sangerinde
gik på scenen. 
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med Græsted Revyen havde
sponsoreret gaver for knap
100.000 kr., som revydirektør
René Richard udtrak med
upartisk hånd.

Strålede om kap med solen
gjorde også den lokale psyko-
log Jette Glædeshøj, der som
nyvalgt, og den første kvinde-
lige, præsident i Rotary debu-
terede som Sildens Dag-arran-
gør. “Og det gik jo forrygen-
de,” siger hun med et smil, og
håber hun får lige så stor suc-
ces med at skaffe fl��ere kvinder
ind i klubben. “For vi er ikke
engang en håndfuld endnu,
og jeg er sikker på, at der her i
byen er mange fl��ere, som ger-
ne vil være med til at lave et
stykke frivilligt arbejde. Vi skal
bare lige have fundet dem.” 

150.000 kr. i overskud. Penge
som ubeskåret til at støtte lo-
kale aktiviteter, og som kan sø-
ges straks efter nytår.

Når beløbet blev så fornemt
på 15-års jubilæums-dagen
skyldtes det dog ikke mindst
en rundhåndet skærv fra vejr-
guderne, der lokkede mange
til og sørgede for, at silden og
de kolde øl kunne nydes i ba-
gende sol… og skylles ned
med god musik og en mild ga-
veregn fra de lokale butikker
og virksomheder, der sammen

SILDENS DAG Hvor mange kas-
ser fi��sk der blev tømt af de me-
re end 700 mennesker på mo-
len ved Fiskernes Auktionshal
i Gilleleje Havn, er de ikke fær-
dige med at tælle endnu.

Men da kassen blev gjort
op, kunne arrangørerne fra
den lokale Rotary klub glæde
sig over, at man nok, takket
være rundhåndede lokale
sponsorer og fl��ittige frivillige
medlemmer, rundede de

Sildens dag i
Gilleleje blev
igen en stor
succes. Hav-
nen var fyldt
med sildespi-
sende men-
nesker. 

Sociale sild i kassevis
Rotary i Gilleleje kunne glæde sig over re-
kordomsætning på Sildens Dag, hvor
overskuddet ubeskåret går til sociale og
sportslige aktiviteter

Af Flemming Saugmann

Havnen var fyldt med sildespisende mennesker. Både store og små. 

Efter noget tid måtte arrangørerne melde alt udsolgt af fi��sk. 

Lørdagen igennem var hele Gilleleje
fyldt af glade mennesker. Udover
Sildens dag, Birthe Kjær koncert var
der også arrangementet Vild med
Vand. Her kunne man prøve alver-
dens vandaktiviteter. 

Flere prøvede kræfter med kajakken
til Vild med Vand.

SANGEN HAR VINGER Er du i
tvivl om operainteressen er sti-
gende i Gilleleje, så blev det
endnu engang dementeret
med syvtommersøm, da Gillele-
je Handels- og Turistforening i
søndags inviterede til opera i
det fri. Et tilbud som ikke færre

end 2500 operaglade tilhørere
var mødt frem for at opleve på
stejlepladsen, hvor kulissen var
havnen, havet og Kullen.

”Uden at være hardcore
opera-fan, er jeg nærmest rørt
og stolt over, hvordan initiati-
vet er vokset siden starten for
blot fi��re år siden, hvor 800
mennesker var mødt frem til

premieren,” fortæller forman-
den for foreningen Henrik Ma-
gelund. Og det startede endda
som en opfordring fra Visit
Nordsjælland, der i anledning
af 500-års jubilæet opførte
Hamlet på Kronborg.

”Og godt vi sagde ja, så vi
også fi��k Gilleleje med på ope-
ralandkortet, for lige siden er

besøgstallet mere end tredo-
blet, så Copenhagen Opera
Trio i søndags havde fornøjel-
sen at optræde for mere end
2500 tilhørere, der alle fi��k
hvad de kom efter at kendte
arier fra de store operaer, for-
tæller Henrik Magelund.

Og ikke alene bagtæppet
var suverænt; det samme var

lyden, hvor den lokale højtta-
ler-ekspert Bech i år havde sat
ekstra store højttalere op, og
styrede dem, så publikum blev
ført direkte op i tonernes sol-
beskinnede himmel. Så har du
på din vej gennem byen mødt
masser af nynnende folk, ved
du nu, hvor de havde tilbragt
søndag eftermiddag. 

2.500 men-
nesker var
mødt op på
Stejleplad-
sen i Gillele-
je for at høre
opera. Pres-
sefoto. 

Open air opera så det sang i luften
2500 operaelskere valfartede søndag eftermiddag til stejlepladsen i Gilleleje Havn

Af Flemming Saugmann 


