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Εδιτοριαλ
ϖον Φρανζ Φεχητεληοφφ (Φρανζλ), Βεργισχη Γλαδβαχη
Λιεβε Λεσεριννεν, λιεβε Λεσερ,
ωιε σχηον ιµ Εδιτοριαλ δεσ ϖοριγεν Ηεφτεσ βεριχητετ, ιστ υνσερ Ρεδακτιονστεαµ αυφ δρει
Λευτε γεσχηρυµπφτ. Εσ κνντεν νοχη Φρειωιλλιγε δαζυκοµµεν. Ωερ βει υνσ µιτµαχητ, µυ⇓
αβερ νιχητ υνβεδινγτ οφφιζιελλ ιµ Ρεδακτιονστεαµ σειν. ϑεδερ, δερ ετωασ βειτραγεν µχητε,
κανν µιρ υνγεφραγτ Μανυσκριπτε σενδεν. Εσ µσσεν κεινε λανγεν Αρτικελ σειν, εσ βεστεητ
αυχη ειν Βεδαρφ φρ Κυρζµιττειλυνγεν ωιε αυφ δεν Σειτεν 18 υνδ 19 διεσεσ Ηεφτεσ.
Σειτ ∆εζεµβερ βεστανδ δερ Γρυνδστοχκ φρ διεσεσ Ηεφτ βερ φνφ Μονατε λανγ νυρ αυσ
ζωει Αρτικελν υνδ εσ ωολλτεν νιχητ µεηρ ωερδεν. ∆α εντωιχκελτε σιχη ϖορ ετωα δρει Ωοχηεν
εινε νευε Ακτιϖιττ υνδ εσ καµ Βεωεγυνγ ινσ Σπιελ. ςιελε ωαρεν σιχη γανζ σιχηερ: Ιµ ϑυνι
µυ⇓ δασ νευε Ηεφτ ερσχηεινεν.
Νυν ιστ εσ αλσο σο ωειτ. ∆ερ ςερτριεβσωεγ νδερτ σιχη. ∆ασ φερτιγε Ηεφτ ωιρδ αυφ υνσερερ
Ηοµεπαγε ζυµ ∆οωνλοαδ βερειτγεστελλτ, υνδ εσ γεητ εινε Μαιλ αν ηυνδερτε Αδρεσσεν, δα⇓
δασ Ηεφτ αβηολβερειτ ιστ. Φρ Εµπφνγερ οηνε Ιντερνετανσχηλυ⇓ ωυρδε αυφ δερ Μιτγλιεδερ−
ϖερσαµµλυνγ ιµ Μρζ ϕεµανδ γεφυνδεν, δερ δεν Ποστϖερσανδ µαχητ.
Ζυ δεµ Ανγεβοτ ιν µεινεµ Αρτικελ αυφ Σειτε 16 ερωαρτε ιχη Ανφραγεν. Τραυτ Ευχη! ♣

Βεριχητ δεσ ςορστανδεσ
ϖον Γερτ Ενγελ, Βονν, ςορσιτζενδερ
Λιεβε Φρευνδε,
ιµ Μρζ φανδ υνσερε διεσϕηργε Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ σταττ. 25 Μιτγλιεδερ τραφεν
σιχη διεσµαλ ιν Ωαιβλινγεν, σχηαδε, δασσ δερ Νορδεν υνδ Ωεστεν σεηρ υντερρεπρσεντιερτ
ωαρεν. Ναχη δεν Ωαηλεν ιµ λετζτεν ϑαηρ ηαττε σιχη δερ νευε ςορστανδ ϖοργενοµµεν, βερ
διε ωιχητιγστεν Αρβειτσφελδερ ζυ βεριχητεν. Ζυ Βεγινν βεριχητετε ιχη βερ διε ερφολγρειχηε
Στυδιενφαηρτ ναχη ∆υβλιν ιµ Οκτοβερ υνδ δεν Σταρτ φρ διε Αρβειτεν, εινεν 5. Βανδ δεσ
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Λιεδερατλασ ζυ ϖερφφεντλιχηεν. ∆ασ Τηεµα λαυτετ Λιεδερ ϖοµ Βαλκαν υνδ Σονϕα κοορδινιερτ
ωιε γεωοηντ διεσεσ Προϕεκτ, δασσ µγλιχηστ ζυµ ϑαηρεσενδε φερτιγγεστελλτ ωερδεν σολλ. Ηεινζ
Βεχκερ πρσεντιερτε ιν σεινερ νευεν Φυνκτιον αλσ Σχηατζµειστερ περ Λαπτοπ υνδ Βεαµερ
εινε ανσχηαυλιχηε ωιε δεταιλλιερτε Φινανζαναλψσε φρ δασ ςερεινσϕαηρ 2011. ∆ερ αβσολυτε
Ηηεπυνκτ ωαρ εινε Πρσεντατιον ϖον Μιρϕαµ Ωει⇓ ζυµ Ιντερνεταυφτριττ δερ Κλινγενδεν
Βρχκε. Σιε ζειγτε ανγεφανγεν ϖον δερ αλτεν υνδ βεκανντεν ςερσιον διε µοδιφιζιερτε
ακτυελλε υνδ υµ εινιγε Ινηαλτε ερωειτερτε Ηοµεπαγε. Αλσ Αυσβλιχκ αυφ διε Ζυκυνφτ ζειγτε
σιε αυφ, ωιε δυρχη ειν ϖλλιγ νευεσ, µοδερνεσ ∆εσιγν υνδ ζυγλειχη εινεν νευεν Αυφβαυ δερ
αβζυρυφενδεν Ινηαλτε υνδ Ινφορµατιονεν υνσερε ςισιτενκαρτε δερ Κλινγενδεν Βρχκε ιµ
Ωορλδ Ωιδε Ωεβ αυσσεηεν κνντε. Κερνπυνκτ ιστ δαβει ειν αρβειτστρχητιγεσ, αβερ ζυκυνφτσ−
ωεισενδεν Προϕεκτ, αλλ υνσερε Λιεδερ ινσ Ιντερνετ ζυ σετζεν, σο δασσ ϕεδερ Υσερ ϕεδερζειτ
διε ϖον ιηµ σελεκτιερτεν Λιεδερ ηερυντερλαδεν κανν υνδ δασ µιτ δεµ Νοτενβλαττ σαµτ δερ
⇐βερσετζυνγ. ∆ιεσερ Τρανσφερ σολλ κοστενφρει ερφολγεν κννεν. ∆ιεσεσ Προϕεκτ ωυρδε µιτ
ϖιελ Ζυστιµµυνγ αυφγενοµµεν υνδ εσ εντσπανν σιχη εινε λεβηαφτε ∆ισκυσσιον. Εσ ιστ αβερ
νοχη ϖιελ Εινσατζ γεφραγτ υνδ µγλιχηστ βραυχηεν ωιρ νοχη ϖιελε ΙΤ−Ηελφερ, υµ διεσεσ γρο⇓ε
Προϕεκτ ζυ ϖερωιρκλιχηεν. Παχκεν ωιρσ αν.
Ναχη δεν Εντλαστυνγεν δεσ ςορστανδσ κονντεν δυρχη διε ςερλαγερυνγ δερ Φινανζεν ναχη
Στυττγαρτ αυσ διεσερ Ρεγιον ζωει Κασσενπρφερ νοµινιερτ υνδ γεωηλτ ωερδεν. Ωιρ δανκεν
Ηελγα Λανγε υνδ ∆ετλεφ Φλοτηο φρ ιηρε λανγϕηριγε Αρβειτ υνδ ζυγλειχη Γισελα Κλοσσ υνδ
Γερλινδ Λυζ, δασσ σιε διεσε Αυφγαβε βερνοµµεν ηαβεν.
Φρ δεν Αρβειτσκρεισ Προϕεκτε γαβεν Γυδρυν ∆εµσκι υνδ Σιγριδ Σταδλερ αυσφηρλιχηε
Βεριχητε αβ: βερ δασ Ενκελτρεφφεν, δασ ϑαηρεσσινγεν, διε Πυτζακτιον ιµ Σεππ−Γρεγορ−Ηαυσ
υνδ δεν Ινφο−Βριεφ. ∆ασ Λιεδ δεσ Μονατσ φανδ εβενσο Ανερκεννυνγ ωιε διε Αυσσιχητ, ιν
ωενιγεν Μονατεν δασ Γλχκωυνσχη−Λιεδερηεφτ  ερστµαλσ µιτ ιντεγριερτερ Χ∆  ερηαλτεν
ζυ κννεν. ∆ερ Αρβειτσκρεισ ωυρδε ϖον δερ Μιτγλιεδσχηαφτ βεσττιγτ. Βει δεν αβσχηλιε⇓εν−
δεν Αντργεν ωυρδε Σιγριδ Σταδλερ ζυγεσαγτ, εινεν ϑαηρεσζυσχηυ⇓ ϖον 600 Ευρο φρ διε
∆υρχηφηρυνγ δεσ Ενκελτρεφφενσ αυσ δερ ςερεινσκασσε ζυ ερηαλτεν.
Εινε Ανρεγυνγ ϖον Μιτγλιεδερν µχητε ιχη νοχη αυφγρειφεν υνδ γεβε νυν εινε δεταιλιερτε
Ινφορµατιον βερ διε ιν δερ Γεσχηφτσορδνυνγ δεσ ςορστανδσ φεστγελεγτεν Αρβειτσγεβιετε.
∆εν Σχηατζµειστερ Ηεινζ Βεχκερ ωυρδε βερειτσ ερωηντ. ∆ιε Λειτυνγ δεσ Λιεδαρχηιϖσ λιεγτ
ιν δεν Ηνδεν ϖον Μανφρεδ Νιτσχηκε. Ερ ηλτ αυχη δεν Κοντακτ ζυ δεν Λιεδστυδιοσ ιµ
Ωεστεν, ωηρενδ διε Ανσπρεχηπαρτνερ φρ δεν Σδεν ∆αγµαρ Ωεγγε υνδ Κλαυσ Ηβλ σινδ
υνδ λετζτερερ αυχη διε ςερβινδυνγ ζυ δεν Νορδστυδιοσ κοορδινιερτ. Ζυστζλιχη ηλτ ∆αγµαρ
Ωεγγε δεν Ωεγ ζυρ Ζινγενδεν Βρυγ οφφεν. Φρανζ Φεχητεληοφφ ιστ Ρεδακτιονσλειτερ δερ
ςερεινσνοτεν, Μιρϕαµ Ωει⇓ υνδ Κλαυσ Ηβλ κοορδινιερεν γεµεινσαµ Ιντερνετ, Ωερβυνγ
υνδ √φφεντλιχηκειτσαρβειτ. Σοµιτ βλειβεν φρ δεν ςορσιτζενδεν διε Αυφγαβενγεβιετε: Ηαυσ−
ϖερωαλτυνγ, Αδµινιστρατιον ινχλ. δερ ςερωαλτυνγ δερ Μιτγλιεδερλιστε, διε Περσοναλφηρυνγ,
δασ Φυνδραισινγ, Στυδιενρεισεν υνδ ςερανσταλτυνγεν σοωιε Κοντακτε ζυ εξτερνεν Στελλεν
υνδ Παρτνερν. Ανγεσιχητεσ διεσερ ϖιελφλτιγεν Αυφγαβεν βιττεν ωιρ Ευχη υµ Υντερσττζυνγ
υνδ Μελδυνγ, ωερ ιν ϕεδωεδερ Ωεισε µιτηελφεν κανν βει δερ Βεωλτιγυνγ διεσερ Αρβειτ.
Ειν ηερζλιχη Ωιλλκοµµεν ιµ Τεαµ!
Ηερζλιχηε Γρ⇓ε
Γερτ Ενγελ, ςορσιτζενδερ
♣
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Ιρισχηεσ Ταγεβυχη
∆ιε Κλινγενδε Βρχκε αυφ Στυδιενρεισε ιν ∆υβλιν
ςον Κλαυσ Ηβλ, Ωαιβλινγεν
Σοννταγ, 23. Οκτοβερ 2011. Ορτ: ∆υβλιν. Κιντιλλα Ηευσαφφ διε Υνωγβαρκειτεν δεσ
Φλυγζευγε σταρτεν ϖον ϖερσχηιεδενεν Φλυγ− ∆υβλινερ Στρα⇓ενϖερκεηρσ δυρχη διε ωειτερ
ηφεν ιν ∆ευτσχηλανδ µιτ δεµ Ζιελ ∆υβλιν. ανηαλτεν Ρεγενγσσε ζυ βερωινδεν. Σιε ηατ
Βει ηεφτιγ στρµενδεν Ρεγεν κοµµεν διε ιηρε Αρβειτ ιν δερ Ραδιορεδακτιον υντερβρο−
Τειλνεηµερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ιµ Μαρι− χηεν, υµ υνσ βερ ζωει Ταγε ζυµ εινεν ιν
νο Χονφερενχε Χεντερ αν, ϖλλιγ πατσχηνασσ, διε σεηρ ιντερεσσαντε Γεσχηιχητε Ιρλανδσ ειν−
ζυφηρεν υνδ αυφ εινεµ Γανγ δυρχη διε Αλτ−
αβερ βει βερρασχηενδ γυτερ Λαυνε.
σταδτ υνσ ωεσεντ−
∆ερ Ρεγεν ηλτ
λιχηε Σχηαυπλτζε
αυχη νοχη δεν
ναηεζυβρινγεν.
γανζεν Μονταγ
Ιηρε λεβενδιγε,
αν υνδ ωιρδ φρ
σψµπατηισχηε Αρτ
διε Βεωοηνερ ∆υ−
δεσ Ερζηλενσ βε−
βλινσ υνδ δερ Ρε−
γειστερτ δεν Κρεισ,
γιον ζυ εινερ εχη−
ιηρε ωηρενδ ιη−
τεν Καταστροπηε.
ρερ Βερλινερ Ζειτ
Ωασσερ στρµτ ιν
βει Αλµυτ Μεψ
διε Ηυσερ ειν,
ερωορβενεν δευτ−
Εισενβαηνγλεισε
σχηεν Σπραχη−
ωερδεν βερσπλτ,
κενντνισσε ωερ−
αυφ δεν Στρα⇓εν
δεν ϖορτρεφφλιχη
βιλδεν σιχη ωαηρε
ρεκαπιτυλιερτ.
Ωασσερστρµε. Ιν
δεµ Μα⇓ε ηαβεν
Ιρλανδ ερωειστ
εσ διε Λευτε ιν
σιχη
δυρχη σει−
Μολλψ Μαλονε
δεν λετζτεν ϑαηρ−
νε ωεχησελϖολλε
ζεηντεν νιχητ µεηρ ερλεβτ.
Γεσχηιχητε ζυ εινεµ εχητεν Κριµι. ∆ιε
Μονταγ, 24. Οκτοβερ 2011. Ορτ: Μαρινε Κελτεν ιµ ϖιερτεν ϑαηρηυνδερτ, δερ Εινφαλλ
Χονφερενχε Χεντερ υνδ ζυγλειχη Ινστιτυτ οφ δερ Ωικινγερ ϖιερηυνδερτ ϑαηρε σπτερ υνδ
Εδυχατιον. ςιερυνδδρει⇓ιγ Μιτγλιεδερ δερ σχηλιε⇓λιχη διε σεχησ ϑαηρηυνδερτε ωηρεν−
Κλινγενδεν Βρχκε, ϖον Παρισ βισ Βερλιν, δε Υντερδρχκυνγ δερ Ενγλνδερ βισ ηιν
ϖον Κονστανζ βισ Ηαννοϖερ κοµµεν ζυ− ζυµ εντσχηειδενδεν Αυφστανδ 1916 µιτ
σαµµεν, υµ ζυ ερφαηρεν, ωερ αυσ ωελχηερ δερ δανν ενδλιχη 1921 ερφολγτεν Υναβην−
Σταδτ κοµµτ. Βειµ Σινγεν φινδεν αλλε δεν γιγκειτ ωυρδεν δυρχη Κιντιλλα κοµπετεντ
ωιεδεργεγεβεν.
γλειχηεν Τον.
Μιττωοχη, 26. Οκτοβερ 2011. Αµ ςορ−
∆ιενσταγ, 25. Οκτοβερ 2011. Ναχηδεµ δερ
Λειτερ δεσ Μαρινο Ινστιτυτσ, Ηερρ Φογηαρτψ, µιτταγ ωιρδ ∆υβλιν εροβερτ. Ιν ζωει Γρυππεν
βερ διε Γεσχηιχητε δεσ Ηαυσεσ ερζηλτ υνδ ερηαλτεν διε Τειλνεηµερ εινεν ϖιελσχηιχητιγεν
διε Εντωιχκλυνγ βισ ηιν ζυρ Κοοπερατιον µιτ Εινδρυχκ δερ ηιστορισχηεν, αρχηιτεκτονισχηεν,
δεν Τρινιτψ Χολλεγε βεριχητετ ηατ, γελινγτ εσ κνστλερισχηεν Αττρακτιονεν. ∆ιε Ναχηµιτ−
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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ταγε διενεν δανν δαζυ, διε ερλεβτεν Εινδρχκε
ιν µυσικαλισχηεν Αβλυφεν ζυ ϖερτιεφεν.
∆ιχητερ υνδ Σνγερ ηαβεν δασ Λεβεν ιν
Ιρλανδ, διε ηαρτεν Σχηιχκσαλε δερ Μενσχηεν,
διε Ηυνγερσνοτ, Αυσωανδερυνγσωελλε υνδ
ωειτερε Αυσβευτυνγ δυρχη διε Ενγλνδερ ιν
Ωορτε υνδ Νοτεν γεφασστ. ∆ανκ δερ Εινστυ−
διερυνγ υνδ µυσικαλισχηεν Βεγλειτυνγ ϖον
Μανφρεδ Νιτσχηκε υνδ Χελια Σπιεσσ ωυρδεν
διεσε Στυνδεν ζυ τολλεν Ερλεβνισσεν. Εσ ωυρδε
αβερ αυχη κλαρ, δασσ δερ βεραυσ ρειχηε Σχηατζ
αν Λιεδερν ιν νυρ γερινγεµ Μα⇓ε γεηοβεν
ωερδεν κονντε.
∆οννερσταγ/Φρειταγ, 27./28. Οκτοβερ
2011. ∆ιεσε ζωει Ταγε στανδεν γανζ ιµ Ζει−
χηεν ϖον εινερ γρο⇓αρτιγεν, σψµπατηισχηεν
Φραυ µιτ δεµ υναυσσπρεχηλιχηεν Ναµεν: Σε−
οσαιµηιν Νι Βηεαγλαοιχη. Σιε ηατ διε γλισχηε
Σπραχηε αλσ Κινδ ϖον ιηρερ Μυττερ γελερντ υνδ
δαζυ βραυχητε σιε κειν ςοκαβεληεφτ υνδ κεινε
Γραµµατικ. Αλλεσ ωυρδε µνδλιχη ωειτεργε−
γεβεν υνδ µιτ διεσερ Μετηοδε βρινγτ σιε αυχη
ηευτε νοχη αλσ ∆οζεντιν ιηρεν Στυδεντεν υνδ
σοµιτ αυχη υνσερεµ Κρεισ διε ιρισχηε Σπραχηε
υνδ Αυσσπραχηε βει. Ωιρ ερλεβτεν σοµιτ ειν
Σεµιναρ δερ γανζ βεσονδερεν Αρτ µιτ ϖολλερ
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Κονζεντρατιον. ∆ερ φεστε Ωιλλε, ωενιγστενσ
εινιγε Λιεδερ µιτ ζυρχκ αυφσ ευροπισχηε
Φεστλανδ ζυ νεηµεν, ωυρδε αβερ αυφ εινε
ηαρτε Προβε γεστελλτ.
Μιτ Β〈ιδιν Φηειδιδηλιµιδη ϖερβινδετ
σιχη εινε σχηνε, ηαρµονισχηε Μελοδιε υνδ
εινε υνγλχκλιχηε Βοοτσφαηρτ ϖον ∆ονεγαλσ
Κστε. Μιτ Αιλιν Εαναι γινγ εσ σωινγινγ ιµ
Ρηψτηµυσ ωειτερ, αλλε µαχητεν βεγειστερνδ
µιτ. Υνδ σιε κµπφτεν σιχη ωειτερ δυλδσαµ
δυρχη διε ωειτερεν γλισχηεν Τεξτε υνδ
Αυσσπραχηεν, υµ ταπφερ διε Τεξτε µιτ δεν
Μελοδιεν ζυ ϖερκνπφεν.
Σαµσταγ, 29. Οκτοβερ 2011. ∆ιε Ζειτ ιστ
ϖιελ ζυ σχηνελλ ϖεργανγεν. Σολλ δασ βερειτσ
αλλεσ γεωεσεν σειν? Νοχη γιβτ εσ ετωασ Ζειτ,
υµ διε ηιστορισχηε Βιβλιοτηεκ ιµ Τρινιτψ Χολ−
λεγε ζυ βεσυχηεν, υµ διε σχηιχκεν ιρισχηεν
Πυλλοϖερ υνδ ϑαχκεν αυσ Σχηαφσωολλε µιτ
βεζαυβερνδεν κελτισχηεν Στριχκµυστερν ζυ
βεσταυνεν. Οδερ αυχη µιτ δεµ Βυσ ιν διε
Ωιχκλοω Μουνταινσ ζυ φαηρεν, ωο ϖορ ϖιε−
λεν ϑαηρηυνδερτεν δερ Μνχη Στ. Κεϖιν ειν
Κλοστερ ερριχητετε υνδ διε Ρυινεν νοχη ϖον
διεσερ Ζειτ ερζηλεν.
♣
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Λιεδστυδιο Μνστερλανδ
δερ Κλινγενδεν Βρχκε ιν ∆λµεν
Ρυνδερ Τισχη Μιγρατιον/Ιντεγρατιον ∆λµεν
Βεφριεδιγενδε υνδ ερφολγρειχηε Ζυσαµµεναρβειτ ϖορ Ορτ
ϖον Υρσυλα Νιτσχηκε, ∆λµεν
Ιµ ϑαηρε 2011 φειερτε διε Σταδτ ∆λµεν ιηρ 700−ϕηριγεσ Βεστεηεν. Φεστιϖιττεν  βερ δασ
γανζε ϑαηρ ϖερτειλτ  ωεχησελτεν σιχη αβ. ςοµ Λειτερ δερ ιν ∆λµεν ανσσσιγεν Κυλτυρϖερ−
εινε ωυρδε ιχη γεφραγτ, οβ εσ µγλιχη ωρε, αυφ ιργενδεινε Αρτ υνδ Ωεισε Μιγραντεν υνδ
Μιγραντιννεν ιν διε Κυλτυρωοχηε εινζυβεζιεηεν. Σχηνελλ ωαρ διε Ιδεε γεβορεν, ιν Σαχηεν
Λιτερατυρ ετωασ ανζυβιετεν, ζ. Β. ∆λµεν λιεστ ιν ϖιελεν Σπραχηεν. ∆α ιχη ωυσστε, δασσ
⊗ηνλιχηεσ σχηον ιν ανδερεν Στδτεν σταττγεφυνδεν ηαττε, ωολλτε ιχη υνσερε ςερανσταλτυνγ
δαϖον αβηεβεν υνδ σο ερωειτερτε
ιχη δασ λιεστ µιτ υνδ σινγτ. ∆ασ
βιετετ σιχη ϕα αυχη αν, δενν ∆λ−
µεν ιστ  ωιε ϖιελε ϖον ευχη ωισ−
σεν  µιτ σεινεµ Λιεδστυδιο δερ
Κλινγενδεν Βρχκε δασ Ζεντρυµ
ιµ Μνστερλανδ. ∆ορτ ηατ αυχη
δυρχη µεινεν Ιντερνατιοναλεν
Φραυεντρεφφ δεσ Ρυνδεν Τισχηεσ
Μιγρατιον/Ιντεγρατιον διε Ζαηλ
δερ µιτωιρκενδεν Μυττερσπραχηλερ
ωειτερ ζυγενοµµεν, σο δασσ ωιρ
ϕετζτ ιµ Λιεδστυδιο φολγενδε Σπρα−
χηεν ϖερτρετεν ηαβεν: Αλβανισχη,
Νιεδερλνδισχη, Σερβισχη, Υνγαρισχη, Φρανζσισχη, Ενγλισχη, Πορτυγιεσισχη, Γριεχηισχη,
Πολνισχη, Τσχηεχηισχη.
Αλσο, γανζ κλαρ: ∆λµεν λιεστ υνδ σινγτ ιν ϖιελεν Σπραχηεν! ∆ιε νχηστε ⇐βερλεγυνγ
ωαρ: ωιε κανν δερ Ραηµεν, ωιε σολλ δερ Ινηαλτ δερ ςερανσταλτυνγ αυσσεηεν? Ιχη εντσχηλοσσ
µιχη, διε Σπραχηεν αυσζυωηλεν, διε Μιγραντεν υνδ Μιγραντιννεν ιν ∆λµεν αµ µειστεν
σπρεχηεν: Τρκισχη, Πορτυγιεσισχη, Πολνισχη, Αλβανισχη, Αραβισχη. ∆αζυ καµ Νιεδερλν−
δισχη ωεγεν υνσερερ υνµιττελβαρεν Ναχηβαρσχηαφτ. Ηειµατ σολλτε δασ Τηεµα σειν, οβ
νευε οδερ αλτε, δασ ωαρ εγαλ. Φρ µανχηε ϖιελλειχητ ειν ετωασ ανγεσταυβτερ Βεγριφφ, αβερ
ιχη ηαλτε µιχη αν Μαξ Φρισχη, δερ εινµαλ γεσαγτ ηατ: ⇐βερ Ηειµατ λασσ ιχη µιτ µιρ ρεδεν,
βερ ςατερλανδ νιχητ..
∆ερ Αβενδ φανδ Ανφανγ Οκτοβερ ιν δερ Σταδτβχηερει ∆λµεν σταττ  ϖορ ϖολλεµ Ηαυσ.
Ναχη δερ Βεγρ⇓υνγ δυρχη διε Βχηερειλειτεριν βεγανν διε Κλινγενδε Βρχκε µιτ δεµ
νιεδερλνδισχηεν χανον ϖοορ 4 Νιευωε ηαρινγ. Υνσερ µεισϕε ϖαν Σχηεϖενινγεν ωαρ
Αννεµαριε (ειγεντλιχη κοµµτ σιε αυσ Βραβαντ). Σιε λασ αυφ Νιεδερλνδισχη υνδ αυφ ∆ευτσχη
αυσ δεµ Βυχη ∆ασ ϑαηρηυνδερτ µεινεσ ςατερσ ϖον Γερτ Μαακ. Οϕ ζαγραϕτα ναµ πολεχζκε
αυσ Οποχζνα ωαρ δερ µυσικαλισχηε Βειτραγ αυσ Πολεν. Σεηρ γεφηλϖολλ λασ Σψλωια Λψρικ ϖον
Χζεσ∀αω Μι∀οσζ. Μυχκσµυσχηενστιλλ ωαρ εσ υντερ δεν Ζυηρερν υνδ Ζυηρεριννεν υνδ ερστ
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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βειµ ανσχηλιε⇓ενδεν Φαδο Υµα χασα πορτυγυεσα, ϖον Αλεξανδρα γεσυνγεν, καµ µαν ωιεδερ
ζυµ ∆υρχηατµεν. Βειµ Πασσαρινηο, δεµ βεκανντεστεν Λιεδ αυσ δεµ Αλεντεϕο, σανγ διε ΚΒ
ναχη δεµ Σολο ϖον Αλεξανδρα δεν Ρεφραιν γεµεινσαµ µιτ δεν Πορτυγιεσιννεν ιµ Πυβλικυµ.
Ωιε µελοδισ διε πορτυγιεσισχηε Σπραχηε αυχη ιµ γεσπροχηενεν Ωορτ ιστ, κονντεν ωιρ βει δερ
Λεσυνγ ϖον Χριστινα αυσ Ηοφφνυνγ ιµ Αλεντεϕο ϖον ϑοσ Σαραµαγο ηρεν.
∆ιε νχηστε Στατιον ωαρ δασ Κοσοϖο, ωο βεκανντλιχη µεηρηειτλιχη Αλβανισχη γεσπροχηεν
ωιρδ. Βρικενδα µαχητε υνσ βεκανντ µιτ Μαρτιν Χαµαϕ, δερ σιχη ιντενσιϖ µιτ δεν Σπραχηεν
Αλβανιενσ βεσχηφτιγτ, Λψρικ ϖερφασστ, υνδ δεµ εσ γελυνγεν ιστ, ϖοµ Ηιρτεν ζυµ Προφεσσορ
ζυ αϖανχιερεν. Βρικενδα υνδ ιηρε Μυττερ Σιναϖερε σανγεν δανν γεµεινσαµ µιτ δερ ΚΒ
Καραϕφιλ ν ρ, ειν Λιεδ αυσ δερ Γεγενδ ϖον Σηκοδρ ιν Νορδαλβανιεν.
∆ιε τρκισχηεν Τεξτε ωυρδεν γελεσεν ϖον !εριφε  εινε Μιγραντιν δερ ερστεν Γασταρβειτερ−
γενερατιον  υνδ ∆ερια αυσ δερ δριττεν Γενερατιον. Εσ ωαρεν Γεδιχητε ϖον Βαηαττιν Γεµιχι,
εινεµ τρκισχηεν Λεηρερ υνδ Σχηριφτστελλερ, δερ ιµ Ρυηργεβιετ λεβτ. Σιε λιε⇓εν σχηµυνζελν,
µαχητεν αβερ αυχη ναχηδενκλιχη, δενν σιε βεσχηριεβεν δασ Λεβεν εινεσ νιχητ ιµµερ
ωιλλκοµµενεν Τρκεν ιν Αλµανψα. Ναδϕα, (δευτσχηε Μυττερ, τρκισχηερ ςατερ, Μανφρεδσ
εηεµαλιγε Σχηλεριν, ϕετζτ σελβστ Λεηρεριν φρ Τρκισχη υνδ ∆ευτσχη) σανγ ναχη δερ Λεσυνγ
αβωεχησελνδ µιτ δερ ΚΒ ιηρ Λιεβλινγσλιεδ Αδαναλ∀
Βεϖορ διε λετζτε Λεσυνγ βεγανν, ερζηλτε ιχη βερ ϑοσεφ Γρεγορ, βερ Ωεγε υνδ Ζιελε,
διε σιχη διε Κλινγενδε Βρχκε γεσετζτ ηατ υνδ ιν ωελχηερ Αρτ υνδ Ωεισε σιε σιχη µιτ δεµ
Λιεδγυτ υνσερερ ευροπισχηεν Ναχηβαρν βεσχηφτιγτ. ∆ασσ διεσεσ Τηεµα αυφ Ιντερεσσε στιε⇓,
µερκτε µαν βει δεν Γεσπρχηεν ναχη δερ ςερανσταλτυνγ.
∆ιε λετζτε Λεσυνγ  αυφ Αραβισχη  ζυ δερ διε ΚΒ λειδερ κειν Λιεδ βειτραγεν κονντε,
ωυρδε ϖον ϑοσεφ, εινεµ ιρακισχηεν Χηριστεν αυσ Βαγδαδ, ϖοργενοµµεν. Ερ λασ αυσ δερ
ϑοσεφγεσχηιχητε, διε ιµ Αλτεν Τεσταµεντ στεητ. Ερ λασ Αραβισχη υνδ ∆ευτσχη υνδ ερζηλτε,
δασσ διεσε Γεσχηιχητε αυχη ιµ Κοραν ϖορκοµµτ.
∆ιε ςερανσταλτυνγ, διε εινε γυτε Στυνδε δαυερτε, ωυρδε ϖον αλλεν, µιτ δενεν ιχη σπραχη,
αλσ εινε γελυνγενε Σαχηε εµπφυνδεν. Μιτωιρκενδε, Ζυηρερ υνδ Ζυηρεριννεν στανδεν ναχη
δερ ςερανσταλτυνγ λνγερ αλσ εινε Στυνδε βεισαµµεν υνδ ταυσχητεν σιχη αυσ. Βει εινεµ γυτεν
Γλασ Ωειν γινγ δασ βεσονδερσ γυτ. ∆ιε ∆λµενερ Ζειτυνγ σχηριεβ ιν ιηρεµ Αρτικελ: Ωενν
Μενσχηεν αυσ σεχησ Νατιονεν ζυσαµµενκοµµεν υµ γεµεινσαµ ζυ σινγεν, ζυ µυσιζιερεν
υνδ σιχη γεγενσειτιγ ϖον δερ
Λιτερατυρ ιηρερ Ηειµατλνδερ
ζυ ερζηλεν, δανν γεητ εσ µυν−
τερ ζυ. Σο ωαρ εσ κειν Ωυνδερ,
δασσ διε Στιµµυνγ ιν δερ
Σταδτβχηερει αµ Μιττωοχη−
αβενδ ηειτερ υνδ αυσγελασσεν
ωαρ
∆ιε Σταδτβχηερει
ωυρδε φρ εινεν Αβενδ ζυµ
Σχηµελζτιεγελ δερ Νατιονεν.
Σο ωιε ∆λµεν ϕα ταγτγλιχη
Ηειµατ φρ ϖιελε Ναχηβαρν
αυσ αλλερ Ωελτ ιστ.
♣
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Κοµβινιερτεσ Σδτρεφφεν
µιτ Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ 2012
ςον Κλαυσ Ηβλ, Ωαιβλινγεν
∆ασ διεσϕηριγε Σδτρεφφεν δερ Κλινγενδεν Βρχκε στανδ υντερ εινεµ βεσονδερεν
Στερν. Ζυµ ερστεν Μαλ ϖερβανδ σιχη µιτ διεσεµ ϑαηρεστερµιν αυχη διε ϕηρλιχηε Μιτ−
γλιεδερϖερσαµµλυνγ. Ζυδεµ κονντεν ωιρ φρ διεσεσ Ωοχηενενδε κεινεν κνστλερισχηεν
Λειτερ ενγαγιερεν, δα σιχη ανδερε Πλανυνγεν βερσχηνιττεν ηαβεν. ∆οχη ιµ Εργεβνισ
κννεν ωιρ µιτ Ερφολγ βιλανζιερεν, δασσ δασ αλλεσ γαρ κειν γρο⇓εσ Ηανδιχαπ γεωεσεν ιστ.
Ιµ Στυττγαρτερ Λιεδστυδιο γιβτ εσ µιττλερωειλε εινεν γανζ ακτιϖεν Κρεισ ϖον Μιτστρειτερν,
διε διεσε προγραµµατισχηε ωιε κνστλερισχηε Αρβειτ µιτ γρο⇓εµ Ενγαγεµεντ ιν δερ Λαγε
σινδ υµζυσετζεν. Σο κονντε διε ερστε Ηλφτε δεσ Γεσαµτπρογραµµσ µιτ ετλιχηεν Ηηε−
πυνκτεν βεωερκστελλιγτ ωερδεν, ϖιελεν ∆ανκ δαφρ αλλεν Ακτευρεν! Μιτ Ωερνερ υνδ Πιρκκο
Εβερηαρδτ, µιτ Ραινερ Καισερ υνδ δερ ζυστζλιχηεν Υντερσττζυνγ ϖον υνσερεµ Σδλιχητ
Οττο Στολζ γινγεν ωιρ αυφ µυσικαλισχηε Ευροπαρεισε ϖον Φιννλανδ βισ Μακεδονιεν, ϖον
Φρανκρειχη βισ ζυρ Υκραινε. Βιργιτ Βυργερ ωαρ αυσ Ηειδελβεργ ανγερειστ υνδ πρσεντιερτε
ποπυλρε σχηωεδισχηε Λιεβλινγσλιεδερ σοωιε ειν Λιεδ αυσ Σδαφρικα.
Φρωαηρ, εσ ωαρ ειν βυντερ υνδ φρηλιχηερ Ρειγεν, δερ αυχη ϖιελ Βεγειστερυνγ ιν δερ
Ρυνδε φανδ. Γλειχη δρει Τηεµεν ηαττεν ωιρ υνσ φρ διεσεσ Ωοχηενενδε ϖοργενοµµεν:
Ηειµατ, Φρηλινγ υνδ Ρεβετικα. ∆ασ Τηεµα Ηειµατ εντπυππτε σιχη αλσ σχηιερ υν−
ερσχηπφλιχηεσ Ρεσερϖοιρ σχηνερ Λιεδερ υνδ ναηµ δεν Κρεισ αυφ εινε ηχηστ αττρακτιϖε
Ρεισε θυερ δυρχη Ευροπα. ∆ερ καλενδαρισχηε Φρηλινγσανφανγ βραχητε ϖερστνδλιχηερωεισε
σεηρ ερφρισχηενδε Λιεδερ φρ διεσε βληενδε υνδ σπριε⇓ενδε ϑαηρεσζειτ. Μιτ ϖιελ Ρεσονανζ
βραχητε δανν αυχη ∆ορισ Γανζ ετλιχηε ακτιϖε ΤειλνεηµερΙννεν αυφσ Παρκεττ. Σιε ηαττε
δαζυ τηεµενβεζογενε Τνζε αυσγεσυχητ, διε ειφριγ εινστυδιερτ ωυρδεν. ∆ασ σοργτε φρ
Αυφλοχκερυνγ υνδ εινε φρηλιχηε Ατµοσπηρε. Μιτ Μανφρεδ Νιτσχηκεσ Ανκυνφτ ωυρδε
δανν Τειλ δρει δεσ Προγραµµσ εινγελυτετ: Ρεβετικα−Λιεδερ γαβ εσ ζυσαµµεν µιτ ινηαλτσ−
ρειχηεν Κοµµενταρεν, Βιλδερν υνδ Μελδυνγεν. Σοµιτ ϖερσχηοβ σιχη δερ Σχηωερπυνκτ
ταγεσακτυελλ ιν Ριχητυνγ Σδοστευροπα.
Αλσ δανν αν
εινεµ Αβενδ ιν
ωοηλ δοσιερτερ
Μισχηυνγ σχηω−
βισχηε Τεξτε υνδ
Λιεδερ διε Ρυνδε
βερειχηερτεν,
ετλιχηε Βειτργε
πρσεντιερτ
ωυρδεν, ωαρ αλλεσ
περφεκτ. Ζυστζ−
λιχη ηαβεν εινιγε
Ζωισχηενζειτεν
γενυτζτ, διε ηιστο−
ρισχηε Αλτσταδτ
ϖον Ωαιβλινγεν ζυ
εροβερν οδερ ιν
δερ Παρκλανδσχηαφτ
εντλανγ δερ
Ρεµσ Ρυηε ζυ φιν−
δεν. Σοµιτ στεητ
ϕετζτ σχηον φεστ,
δασσ δασ νχηστε φινδτ ερ νυρ νοχη Κοπφ υνδ Σοιλ αν δεµ ηιντρε Ωαγετοιλ
Σδτρεφφεν ωιεδερ
αµ γλειχηεν Ορτ
δυρχηγεφηρτ ωιρδ.
∆ερ Τερµιν ωυρδε βερειτσ φεστγελεγτ: εσ ιστ δερ 12. βισ 14. Απριλ 2013
♣.
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Ηιντεργρυνδωισσεν ζυµ Λιεδ

ϑυστυσ Ωιληελµ Λψρα (∗ 23. Μρζ 1822 ιν Οσναβρχκ;  30. ∆εζεµβερ 1882 ιν
Γεηρδεν) ωαρ ειν δευτσχηερ Κοµπονιστ υνδ σπτερερ λυτηερισχηερ Παστορ, δερ 1842 διε
Μελοδιε ζυ Εµανυελ Γειβελσ Γεδιχητ ∆ερ Μαι ιστ γεκοµµεν κοµπονιερτ ηατ.

Λεβεν υνδ Ωερκ ϑυστυσ Ωιληελµ Λψρα
Ερ ωαρ δερ Σοην δεσ Κανζλειρεγιστρατορσ υνδ Σπραχηφορσχηερσ Φριεδριχη Ωιληελµ Λψρα
(17941848). Σχηον φρη κοµπονιερενδ, γινγ ερ 1841 ζυµ Στυδιυµ δερ Πηιλολογιε υνδ
Μυσικ αν διε Υνιϖερσιττ Βερλιν. 1842 εντωιχκελτε ερ γεµεινσαµ µιτ Ρυδολπη Λωενστειν
υνδ Ηερµανν Σχηαυενβυργ δεν Πλαν ζυµ Λιεδερβυχη ∆ευτσχηε Λιεδερ, δασ 1843 ερσχηιεν.
Νεβεν ∆ερ Μαι ιστ γεκοµµεν φινδεν σιχη δαριν ωειτερε Μελοδιεν, διε αλσ Στυδεντενλιεδερ
ωειτε ςερβρειτυνγ φανδεν, ωιε Ζωισχηεν Φρανκρειχη υνδ δεµ Βηµερωαλδ, Μειν Μυσ
ιστ γεγανγεν ιν δεσ Σχηενκεν σειν Ηαυσ, ∆ιε βανγε Ναχητ ιστ νυν ηερυµ, ∆υρχη Φελδ
υνδ Βυχηενηαλλεν, Εσ σχηιενεν σο γολδεν διε Στερνε, σ ωαρ εινερ, δεµσ ζυ Ηερζεν
γινγ υνδ Εσ ωαρ εινµαλ ειν Κνιγ.
1843 γινγ ερ αν διε Υνιϖερσιττ Βονν. Ηιερ ωαρ ερ Μιτγλιεδ δερ φρηεν βυρσχηενσχηαφτ−
λιχηεν Γεµεινσχηαφτ Κνορσχηια Βονν (σπτερ Φριδεριχια, 1847 αυφγελστ) υνδ γρνδετε ιν
ιηρ δεν Ακαδεµισχηεν Σνγερκρανζ Βονν.
Ιν Βονν ωεχησελτε Λψρα, αυχη γεπργτ δυρχη Πρεδιγτεν δεσ ςερµιττλυνγστηεολογεν Καρλ
Ιµµανυελ Νιτζσχη, ζυρ εϖανγελισχηεν Τηεολογιε υνδ σετζτε διεσ Στυδιυµ ιν Βερλιν υνδ
Γττινγεν φορτ. Βεδινγτ δυρχη φαµιλιρε υνδ γεσυνδηειτλιχηε Προβλεµε καµ ερ ϕεδοχη ερστ
σπτ ινσ γειστλιχηε Αµτ. Σο βεσχηφτιγτε ερ σιχη αυχη µιτ δεµ Στυδιυµ δεσ Σανσκριτ υνδ
ινδισχηερ Ρελιγιονσπηιλοσοπηιεν υνδ ϖερφασστε φρ εινε Πρεισαυφγαβε βερ δασ ςεδαντασψστεµ
αλσ Ρελιγιον υνδ Πηιλοσοπηιε ειν δρειβνδιγεσ Ωερκ µιτ δεµ Τιτελ ∆εϖαττα.
Ναχη κυρζερ Αµτσττιγκειτ ιν Λινγεν (Λανδκρεισ Ηαννοϖερ) υνδ αλσ Λαζαρεττγειστλιχηερ ιν
Λανγενσαλζα ωυρδε Λψρα 1867 Παστορ ιν Ωιττινγεν (Λανδκρεισ Γιφηορν), 1869 ιν Βεϖενσεν
(Λανδκρεισ Υελζεν) υνδ 1877 ιν Γεηρδεν (Λανδκρεισ Ηαννοϖερ), ωο ερ 1882 αλσ Παστορ
πριµαριυσ σταρβ.
Αλσ ωειτερεσ Ηαυπτωερκ Λψρασ γιλτ σεινε Ωειηναχητσκαντατε ναχη Τεξτεν ϖον Ματτηιασ
Χλαυδιυσ.

Γεοργ Ηερωεγη (1817−1875)
Λεβεν 1817 βισ 1848: ςορµρζ
Γεοργ Ηερωεγη ωυρδε 1817 αλσ Σοην δεσ Λυδωιγ Ερνστ Ηερωεγη υνδ Ροσινε Χατηαρινα
Ηερωεγη γεβορεν. Αβ 1828 ωοηντε ερ βει ςερωανδτεν υνδ βεσυχητε διε Λατεινσχηυλε ιν
Βαλινγεν αλσ Κλασσενκαµεραδ ϖον Γοττλιεβ Ραυ. ςον 183135 βεσυχητε ερ δασ Εϖανγελισχηε
Σεµιναρ (Γψµνασιυµ) ιµ Κλοστερ Μαυλβρονν υνδ στυδιερτε αβ 1835 Τηεολογιε υνδ Ρεχητσ−
ωισσενσχηαφτεν ιν Τβινγεν αλσ Στιπενδιατ δεσ Τβινγερ Στιφτσ, ϖον δεµ ερ 1836 ϖερωιεσεν
ωυρδε. Αβ 1836 ωαρ ερ αλσ φρειερ Σχηριφτστελλερ ιν Στυττγαρτ ττιγ, υνδ αβ 1837 αρβειτετε ερ
σοωοηλ αν Αυγυστ Λεωαλδσ Ζειτσχηριφτ Ευροπα, αλσ αυχη αν Καρλ Γυτζκοωσ Βλαττ Τελε−
γραπη φρ ∆ευτσχηλανδ µιτ. 1839 σαη ερ σιχη ϖερανλασστ, ιν διε Σχηωειζ ζυ φλιεηεν, ωειλ ερ
αυφ εινεµ Μασκενβαλλ εινεν κνιγλιχη−ωρττεµβεργισχηεν Οφφιζιερ βελειδιγτ ηαττε υνδ ιηµ
διε µιλιτρισχηε Ζωανγσρεκρυτιερυνγ δροητε.
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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Σεινε Φλυχητ φηρτε ιην ζυνχηστ ναχη Εµµισηοφεν υνδ δανν ναχη Ζριχη, ωο ερ φρ
διε ϖον ϑοηανν Γεοργ Αυγυστ Ωιρτη ηεραυσγεγεβενε Ζειτσχηριφτ ςολκσηαλλε δεν κρι−
τισχηεν Τειλ ρεδιγιερτε. Ερ φρευνδετε σιχη µιτ δεµ Βυρσχηενσχηαφτερ υνδ ∆ιχητερ Αυγυστ
Φολλεν αν. Ιµ Σοµµερ 1841 ερσχηιεν δερ ερστε Τειλ σεινερ Γεδιχητε εινεσ Λεβενδιγεν,
διε ειν πολεµισχηεσ Γεγενστχκ ζυ δεν Βριεφεν εινεσ ςερστορβενεν ϖον Ηερµανν ϖον
Πχκλερ−Μυσκαυ δαρστελλτεν υνδ ιην αυφ εινεν Σχηλαγ βε−ρηµτ µαχητεν. Ζυ δεν 1841
εντστανδενεν Γεδιχητεν γεηρεν Ωιεγενλιεδ, ∆ιε βανγε Ναχητ υνδ Ο Φρειηειτ,
Φρειηειτ!.
ςον Ηερβστ 1841 βισ Φεβρυαρ 1842 ρειστε Ηερωεγη ναχη Παρισ υνδ τραφ δορτ µιτ Ηεινριχη
Ηεινε ζυσαµµεν, δερ ιην σπτερ ιν σεινεµ Γεδιχητ Γεγεν διε Τενδενζ ιρονισχη αλσ
Εισερνε Λερχηε ϖερεωιγτε. Ναχη σεινερ Ρχκκεηρ ναχη Ζριχη λιεφερτε ερ σιχη εινεν πυβλι−
ζιστισχηεν Καµπφ µιτ δεν Ζρχηερ Κονσερϖατιϖεν. Αυφγρυνδ σεινερ βισσιγεν Κοµµενταρε
ιν δερ Αυγσβυργερ Αλλγεµεινεν Ζειτυνγ υνδ δεµ ϖον ϑυλιυσ Φρβελ ηεραυσγεγεβενεν
Βλαττ Σχηωειζερισχηερ Ρεπυβλικανερ ωυρδε ερ ϖοµ Ζρχηερ Βεζιρκσγεριχητ ζυ εινερ
Γελδστραφε ϖερυρτειλτ.
Ερ αρβειτετε φρ διε ϖον Καρλ Μαρξ ρεδιγιερτε Ρηεινισχηε Ζειτυνγ υνδ πλαντε, δεν
∆ευτσχηεν Βοτεν αυσ δερ Σχηωειζ ζυ εινεµ Καµπφοργαν γεγεν διε πολιτισχηε υνδ σοζιαλε
Υντερδρχκυνγ ιν ∆ευτσχηλανδ υµζυστρυκτυριερεν. Ιν διεσερ Ζειτ φρευνδετε ερ σιχη µιτ Λυδωιγ
Φευερβαχη αν. 1842 ρειστε ερ ναχη ∆ευτσχηλανδ, υµ Μιταρβειτερ φρ σειν Ζειτσχηριφτενπροϕεκτ
ζυ γεωιννεν, υνδ λερντε ιν Κλν Καρλ Μαρξ κεννεν, φρ δεσσεν Ζειτυνγ ερ σχηον γεσχηριεβεν
ηαττε. Αυ⇓ερδεµ βεκαµ ερ εινε Αυδιενζ βειµ πρευ⇓ισχηεν Κνιγ Φριεδριχη Ωιληελµ Ις.,
δερ γλειχη ναχη δεµ Τρεφφεν µιτ Ηερωεγη διε Ζειτσχηριφτ νοχη ϖορ ιηρερ ςερφφεντλιχηυνγ
ϖερβιετεν λιε⇓. Ιµ ∆εζεµβερ λιε⇓ Φριεδριχη Ωιληελµ Ις. Ηερωεγη αυσ Πρευ⇓εν αυσωεισεν,
ναχηδεµ δερ σιχη ιν εινεµ οφφενεν Βριεφ βερ διε πολιτισχηεν ςερηλτνισσε ιν ∆ευτσχηλανδ
βεσχηωερτ ηαττε.
Αυφ δερ Ρχκρεισε ιν διε Σχηωειζ λερντε ερ ιν Λειπζιγ δεν ρυσσισχηεν Αναρχηιστεν Μιχηαελ
Βακυνιν κεννεν, δερ ιην µιτ σεινεν σπτερεν Σχηριφτεν ιµµερ ωιεδερ βεεινφλυσστε. Ναχη
σεινερ Ρχκκεηρ ιν διε Σχηωειζ ερηιελτ Ηερωεγη δασ Βργερρεχητ ιµ Καντον Βασελ−Λανδ
υνδ στελλτε ςερβινδυνγεν ζυρ κοµµυνιστισχηεν Ηανδωερκερβεωεγυνγ ηερ. Ερ ϖερµηλτε
σιχη µιτ Εµµα Σιεγµυνδ, δερ Τοχητερ εινεσ Βερλινερ Βανκιερσ. Αυ⇓ερδεµ πφλεγτε ερ γυτε
Κοντακτε ζυ Λυδωιγ Βχηνερ, Αυγυστ Βεχκερ υνδ Ωιληελµ Ωειτλινγ, δεµ πργενδεν Τηεο−
ρετικερ δεσ Βυνδεσ δερ Γερεχητεν. ςον 1842 βισ 1843 αρβειτετε ερ αλσ Ρεδακτευρ φρ διε
Ζειτσχηριφτ ∆ιε ϕυνγε Γενερατιον υνδ ϖερφφεντλιχητε 1843 21 Βογεν αυσ δερ Σχηωειζ,
δασ εινε Σαµµλυνγ υνϖερφφεντλιχητερ Βειτργε φρ διε Ζειτσχηριφτ δαρστελλτε υνδ διε Ζωαν−
ζιγ−Βογεν−Κλαυσελ δερ δευτσχηεν Ζενσυρ υµγεηεν σολλτε.
1843 σιεδελτε ερ, ϖοµ ωρττεµβεργισχηεν Κνιγ υντερ δερ Βεδινγυνγ δερ Αυσωανδερυνγ
βεγναδιγτ, ναχη Παρισ υµ υνδ βεγεγνετε δορτ ερνευτ Καρλ Μαρξ υνδ Μιχηαελ Βακυνιν. ∆εσ
Ωειτερεν λερντε ερ ϑεννψ Μαρξ, Μοσεσ Ηεσσ, Γεοργε Σανδ, ςιχτορ Ηυγο, Λαµαρτινε, Βραν−
γερ, Χαρλ ςογτ υνδ ανδερε προµινεντε Ιντελλεκτυελλε ϕενερ Ζειτ κεννεν. 1844 ερσχηιεν ηιερ
δερ ζωειτε Τειλ σεινερ Γεδιχητε εινεσ Λεβενδιγεν, δεµ εσ αν ∆ψναµικ δεσ ερστεν Βανδεσ
φεηλτε, δερ ϕεδοχη σεινε ρεπυβλικανισχηεν Τενδενζεν νοχη βεστιµµτερ ζειγτε.
ςορστεηενδε Ινφορµατιονεν ωυρδεν ϖον Ωικιπεδια βερνοµµεν. ⇐βερ δασ ωειτερε Λεβεν
ϖον Γεοργ Ηερωεγη ϖον 1848 βισ 1875 κανν µαν δορτ νοχη ναχηλεσεν.
♣
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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Γριεχηενλανδρεισε Απριλ 2012
ςον ∆αγµαρ Ωεγγε, Λυζερν
∆ιεσε Ρεισε ωαρ ναχη εινεµ Τρεφφεν ζωισχηεν Κοστασ Παπαναστασιου, Γαβριελε ∆εττλινγ−
Ωιλκε υνδ ϑοηαννα Ακοµεαη ιν Βερλιν ζυστανδεγεκοµµεν. Εσ ωαρ αλσ φολλοω−υπ ζυ δεµ
Ωορκσηοπ γεδαχητ, δεν Κοστασ ιµ Ηερβστ φρ Κλινγενδε Βρχκλερ µιτ Λιεδερν ϖον Μικισ
Τηεοδορακισ ιν Μαρια Λααχη ϖερανσταλτετε. Μικ υνδ ςεερλε, διε αυχη βει δεµ Ωορκσηοπ
ανωεσενδ ωαρεν, βερναηµεν γεµεινσαµ µιτ Γαβι υνδ ϑοηαννα διε Ρεισελειτυνγ.
Ζυ Κοστασ Παπαναστασιου: ερ ιστ ειν αλτερ Σψµπατηισαντ δερ Κλινγενδεν Βρχκε, δερ ζυ
Σεππ Γρεγορσ Ζειτεν ιν σεινερ Κνειπε Τερζο Μονδο  ιν Βερλιν οφτµαλσ ζυ Ναχησινγεν
ναχη δεν Λιεδστυδιοσ βεσυχητ ωυρδε, υνδ δεν Σεππ σχητζτε.
Υνδ σο ωαρ δασ Ιντερεσσε αν διεσερ Ρεισε ιν διε Ηειµατ ϖον Κοστασ σο γροσσ, δασσ ιχη
σελβστ νυρ δυρχη Ζυφαλλ νοχη εινεν Πλατζ βεκαµ. Υµ δεν 3. Απριλ φυηρεν αλσο 42 Λευτχηεν,
ηλφτιγ Βελγιερ υνδ ∆ευτσχηε ναχη Τηεσσαλονικι, υµ διε νχηστεν 10 Ταγε µιτ Κοστασ
Τηεσσαλιεν, ηαυπτσχηλιχη υµ διε ∆ιστρικτε Καρδιτσα υνδ Τρικαλα ζυ βεσυχηεν, ιµ Γεπχκ
υµ διε 50 Λιεδερ, γυτ 27 δαϖον Γριεχηισχη, δερ Ρεστ 8 δευτσχηε, ειν νιεδερλνδισχηεσ υνδ
ϕε εινσ αυσ δεµ ιντερνατιοναλεν Κλινγενδε Βρχκε Ρεπερτοιρε. ∆υρχη Κοστασ ςερνετζυνγ ιν
διεσεν βειδεν ∆ιστρικτεν ωαρεν σεηρ σπεζιελλε Βεγεγνυνγεν µιτ βεσονδερεν Κυλτυργρυππεν
µγλιχη. Σο ωαρεν ωιρ υντερ ανδερεµ εινγελαδεν ιν ζωει κλεινεν Βεργδρφερν, ιν δενεν
Φραυενγρυππεν ιηρε Λιεδερ υνδ Τνζε ϖορφηρτεν υνδ δανν ωιε σελβστϖερστνδλιχη υνσερε
γριεχηισχηεν Λιεδερ µιτσανγεν. ∆ανν γαβ εσ αυχη ϖοµ Φερνσεηεν βεγλειτετε φφεντλιχηε
Αυφτριττε, ϖον δενεν ηιερ ζωει µιτ ιηρεν Ιντερνετ−Λινκσ ερωηντ ωερδεν σολλεν:
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1. Σινγεν αυφ δερ Βρχκε ϖον Τρικαλα, 6,03 Μιν.
ηττπ://ωωω.ψουτυβε.χοµ/ωατχη?φεατυρε=ενδσχρεεν&ΝΡ=1&ϖ=τΧΩµγΠ6ΑΨρ0

2. Τανζεν µιτ Ποντοσ−Γριεχηεν ιµ Κυλτυρζεντρυµ ϖον Τρικαλα, 4,46 Μιν
ηττπ://ωωω.ψουτυβε.χοµ/ωατχη?ϖ=τΜϑξΛω52Ωι8

∆ερ φρ µιχη σχηνστε Αυφτριττ ωαρ δερ ιµ Κυλτυρζεντρυµ ϖον Τρικαλα, (Λινκ 2) ωο εινε
Κυλτυργρυππε δερ Ποντοσ−Γριεχηεν,  διε Ανφανγ δεσ λετζτεν ϑαηρηυνδερτσ αυσ Κλεινασιεν
ϖερτριεβεν ωορδεν ωαρεν , ιν αλτεν κοστβαρεν Τραχητεν ιηρε, σεηρ ϖοµ τρκισχηεν ινσπιριερτεν
Γεσνγε υνδ Τνζε ζειγτεν. Υνδ αµ Ενδε ωιεδερ αλλε, ωιρ υνδ σιε τανζενδ αυφ δερ Βηνε!
Ειν ανδερερ Ηηεπυνκτ, αυφ δεν Κοστασ στολζ ωαρ, ωαρ δερ Βεσυχη δεσ ∆ορφεσ Σοφαδεσ,
ιν δεµ Ροµα µιτ αυσδρχκλιχηερ Βιλλιγυνγ δερ βεστεηενδεν ∆ορφγεµεινσχηαφτ ζυζιεηεν
κονντεν υνδ ακτιϖ ινσ ∆ορφλεβεν ιντεγριερτ ωυρδεν. ∆ιεσ ωαρ ειν Προζεσσ, δερ βεωυσστ
γεφρδερτ ωυρδε υνδ σιχη αλλµηλιχη ϖολλζογ. Ιν Ανβετραχητ δερ Αυσγρενζυνγσπολιτικ, διε
ζυρζειτ ϖον δερ ΕΥ  εινιγεν ωεστλιχηεν Σταατεν στρκερ αλσ ανδερεν  βετριεβεν ωιρδ, ειν
µοδελληαφτερ Υµγανγ µιτ προβλεµατισιερτεν Μινδερηειτεν.
Βει αλλεν οφφιζιελλεν Βεγεγνυνγεν, σει εσ ιν δεν βειδεν Στδτεν Τρικαλα υνδ Καρδιτσα,
οδερ αυχη ιν δεν ∆ρφερν, ιν διε ωιρ ρειστεν, ωαρ διε γαστφρευνδλιχηε Βεγρ⇓υνγ φρ µιχη
ιµµερ ωιεδερ βερηρενδ. Βεσονδερσ ωενν Κοστασ µιτ εινερ Εινφηρυνγ, ωασ διε Κλινγενδε
Βρχκε ζυ ϖερωιρκλιχηεν συχητ, Τρεν φφνετε. Ιµµερ ωιεδερ εντστανδεν δαναχη ινδιϖιδυελλε
Κοντακτε, βεϖορ ωιρ ωιεδερ ζυρχκ ιν υνσερ Θυαρτιερ ιν δερ Σταδτ φαηρεν µυσστεν.
Εινε ωυνδερσχηνε Εργνζυνγ ζυ υνσερερ Γρυππε, ωαρ διε Τειλναηµε δεσ Σνγερ−∆υοσ
Ελενι υνδ Μαρχ, Κοστασ Σοην, διε οφτ υνσερε Αυφτριττε ωυνδερβαρ εργνζτεν. Εινσ ιηρερ
γεσυνγενεν Λιεδερ ωυρδε ειν Οηρωυρµ υνδ ιστ  δα ςολκσλιεδ  ηιερ εινγεφγτ.
Ωενν ιχη αν διεσε µεινε ερστε Ρεισε ναχη Γριεχηενλανδ νυν ζυρχκδενκε, σο βιν ιχη
φροη, δασσ ωιρ εινφαχη δα ωαρεν, υµ ετωασ γεµεινσαµ αυσζυταυσχηεν. Ιν ιν εινερ Ζειτ, ιν δερ
ευροπισχηε Αναλψστεν δερ γριεχηισχηεν Μισερε ιµµερ νυρ κοµµεν, υµ δεν Γριεχηεν ζυ
σαγεν, ωασ σιε µαχηεν µσσεν, ωαρ διεσερ Κοντραστ φρ σιε ωοηλτυενδ. Ιχη ωνσχηε µιρ, δασσ
ϖιελε ϖον υνσ, διε ωιρ δορτ ωαρεν, Ωεγε φινδεν, αυφ σπτερεν Βεσυχηεν αν διεσε Βεγεγνυνγεν
ιργενδωιε ανζυκνπφεν. (Μανφρεδ µαχητ δασ ϕα σοωιεσο σχηον αυφ σεινε Ωεισε). ♣
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Ναχηρυφ αυφ Φερδινανδ Σχηορµανν

Ναχηρυφ αυφ Φερδινανδ Σχηορµανν
(10.9.1941  1.11.2011)
∆ιε Κλινγενδε
Βρχκε Βερλιν
τραυερτ υµ Φερδι−
νανδ Σχηορµανν,
δεν 1. ςορσιτζεν−
δεν υνσερεσ Φρ−
δερκρεισεσ υνδ
Ηαυπτινιτιατορ δεσ
Ωιεδερερστεηενσ
υνδ Αυφστιεγεσ δεσ
Λιεδστυδιοσ Βερλιν
ζυµ ινζωισχηεν
γρ⇓τεν αλλερ 21
Λιεδστυδιοσ.
Σειτ δεµ Τοδε
δεσ Βεγρνδερσ
δερ Κλινγενδεν
Βρχκε, ϑοσεφ
(Σεππ) Γρεγορσ
ιµ ϑαηρε 1987 ωαρ
Αστριδ Κρµερ δασ
Ηερζ δεσ Βερ−
λινερ Λιεδστυδιοσ
γεωεσεν, δ. η. σιε
ηαττε νεβεν ιηρερ
ϖολλεν Βερυφσττιγκειτ Οργανισατιον, Αρχηιϖ
υνδ µυσικαλισχηε Λειτυνγ βερνοµµεν.
1999 ωαρφ σιε ειν σχηωερερ Φαηρραδυνφαλλ
µιτ λανγερ Βεωυσστλοσιγκειτ υνδ Γεδχητ−
νισϖερλυστ αυσ δερ Βαην, σο δασσ εινε νευε
Οργανισατιονσφορµ φρ διε Βερλινερ Κλινγενδε
Βρχκε γεφυνδεν ωερδεν µυσστε.
Ωασ σειτδεµ γεσχηεηεν ιστ, ιστ Φερδινανδ
Σχηορµανν ζυ ϖερδανκεν. Ερ ωαρ ζυ ϕενερ Ζειτ
ϖεραντωορτλιχηερ Λειτερ δεσ Βερειχησ Σταατλι−
χηε Ευροπασχηυλε Βερλιν (ΣΕΣΒ) αµ Βερλινερ
Ινστιτυτ φρ Λεηρερφορτβιλδυνγ υνδ βετρευτε
δασ νευαρτιγε Προϕεκτ εινεσ Λιεδερατλασσεσ
φρ διε 18 Μοδελλσχηυλεν. Ρεαλισιερτ ωερδεν
κονντεν διε δρει Βνδε δεσ Κλεινεν Λιεδερατ−

ςον Αλµυτ Μεψ, Βερλιν
λασ νυρ δυρχη διε
Ζυσαµµεναρβειτ
µιτ δεµ Αρχηιϖ
δερ Κλινγενδεν
Βρχκε ιν Βονν.
∆ιε νοτωενδιγε
Φορτβιλδυνγ δερ
Λεηρερ αν διεσεν
Σχηυλεν µιτ διε−
σεµ Ματεριαλ ωαρ
ωιεδερυµ νυρ ιν
Κοοπερατιον µιτ
δεµ Λιεδστυδιο
Βερλιν µγλιχη.
Ηιερ ωαρ νυν εινε
Προφεσσιοναλισιε−
ρυνγ γεφραγτ, διε
δανκ δερ Ζυσαµ−
µεναρβειτ µιτ δερ
ςολκσηοχησχηυλε
Σπανδαυ αυχη
ρυµλιχη ρεαλι−
σιερβαρ ωυρδε.
∆ιε µυσικα−
λισχηε Αρβειτ
ωυρδε ζυνχηστ µιτ αυσωρτιγεν Καντορεν
γελειστετ, φρ διε Φερδινανδ Σχηορµανν βερ
σειν Ινστιτυτ Ηονοραρε βεσοργεν κονντε; σειτ
2001 καµεν Μικ ∆εβοεσ αυσ Φλανδερν υνδ
Μανφρεδ Νιτσχηκε αυσ ∆λµεν ρεγελµ⇓ιγ
ναχη Βερλιν. Ωειτεργεηενδε Κοστεν ωυρδεν
δυρχη Τειλνεηµερβειτργε γεδεχκτ.
Σειτ 2002 κονντεν δανκ σεινερ Ινιτιατιϖε
Ηιµµελφαηρτσσεµιναρε ιν Ιηλοω δυρχη−
γεφηρτ ωερδεν, σειτ 2011 ερστµαλιγ ιν
Ωαλδσιεϖερσδορφ.
Ειν Γλχκσφαλλ ωαρ, δασσ ερ σειτ 2004 δεν
Μυσικερ Φλοριαν Κρµερ, Σοην ϖον Αστριδ
υνδ Κλαυσ Κρµερ, φρ διε φεστε Λειτυνγ δεσ
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Ναχηρυφ αυφ Ροσωιτηα Κλεµισχη
Λιεδστυδιοσ Βερλιν γεωιννεν κονντε, δενν
διε µυσικαλισχηε Λειτυνγ ϖον αυσωρτσ βαργ
δοχη εινιγε Προβλεµε ιν σιχη.
2005 ωυρδε ειν Φρδερκρεισ γεγρνδετ,
υµ δασ Λιεδστυδιο ιν εινε φεστε Οργανισα−
τιονσφορµ µιτ φινανζιελλερ Αβσιχηερυνγ ζυ
βρινγεν.
Ωασ σειτδεµ γεσχηεηεν ιστ αν Αυφτριττεν,
Κονζερτεν υνδ Ρεισεν ωρε οηνε δασ στετε
Βεµηεν ϖον Φερδινανδ Σχηορµανν σιχηερ−
λιχη νιχητ µγλιχη γεωεσεν. Ωιρ, διε ςερ−
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βλιεβενεν ϖοµ ςορστανδ δεσ Φρδερκρεισεσ,
ωερδεν υνσ βεµηεν, διε Αρβειτ ιν σεινεµ
Σιννε φορτζυφηρεν.
Υνδ ωενν ωιρ νυν Λιεδερ αυσ δεν δρει
Βερλινερ Λιεδερατλαντεν σινγεν, σο σινδ ωιρ
υνσ βεωυσστ, δασσ διε Ερκλρυνγεν αυφ δερ
Ρχκσειτε δερ Βλττερ ϖον Φερδινανδ Σχηορ−
µανν σταµµεν. Ερ ηατ σιε ιν ακριβισχηερ
Αρβειτ αυσ δεµ Ματεριαλ αυσ δεµ Αρχηιϖ ιν
Βονν υνδ ναχη ειγενεν Ρεχηερχηεν ζυσαµ−
µενγεστελλτ.
♣

Ναχηρυφ αυφ Ροσωιτηα Κλεµισχη
(8.10.1945  21.5.2012)
Εινιγε Στιµµεν
αν ιηρεµ Γραβε

Ωιεδεργεβυρτ.
Ιηρ γεραδε ζυ Εν−
δε γεγανγενεσ
Λεβεν ηαττε σιε
γλειχησαµ αλσ
Ζωισχηενστατιον
ζυ εινεµ ανδερεν
∆ασειν ερφαηρεν.

∆ερ Ηιµµελ
ηατ υνσ δεν Τοδ
βεσχηερτ, υµ υνσ
διε Γελεγενηειτ ζυ
γεβεν, διε Τραγικ
δεσ ∆ασεινσ αυσ−
ζυκοστεν. Αρτηυρ
Φελδµανν (Ανδρ
Χηαδεµονψ)

Μγε διεσεσ
ανδερε ∆ασειν φρ
διχη Ωιρκλιχη−
κειτ ωερδεν. ∆ασ
ωνσχηεν ωιρ διρ,
Ροσωιτηα!

Ροσωιτηα ηατ
ειν ωαηρλιχη ερ−
φλλτεσ Λεβεν γε−
ηαβτ, αβερ αυχη
διε Τραγικ ιηρεσ
∆ασεινσ ερφαηρεν.
∆αβει γλαυβτε σιε
µιτ γανζερ ⇐βερ−
ζευγυνγ αν ειν
Ωειτερλεβεν ναχη
δεµ Τοδ  αν

(Ιµ νχησ−
τεν Ηεφτ δερ
ςερεινσνοτεν
ωολλεν ωιρ νοχη
ωειτερε Στιµµεν
ζυ Ροσωιτηα ζυ
Ωορτ κοµµεν
λασσεν.)
♣
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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Ηιλφεν φρ δασ Λιεδαρχηιϖ

∆ασ Νοτενσατζπρογραµµ χαπελλα
Ηιστοριε, ςορζγε, Σχηωιεριγκειτεν
ςον Φρανζ Φεχητεληοφφ (Φρανζλ), Βεργισχη Γλαδβαχη
ςερσιονεν 5.0 2004 υνδ 6.0 2008 καυφτε ιχη
Ωιε ιχη ζυ χαπελλα καµ
Ιχη ηαβε ϕαηρζεηντελανγ ιν Χηρεν γεσυν− µιρ ζωαρ αυχη, ηαβε σιε αβερ σειτδεµ καυµ
γεν υνδ ιν δερ ϑυγενδ νεβεν Γιταρρε αυχη βενυτζτ, δα σιε νιχητ κοµπατιβελ ζυρ ςοργν−
ειν Μελοδιε−Ινστρυµεντ γελερντ. 1990 σχηλο⇓ γερϖερσιον σινδ, αλλδιεωειλ δορτ διε Φυ⇓ζειλε
ιχη µιχη εινεµ Ινστρυµενταλενσεµβλε φρ δερ Λιεδβλττερ νιχητ µεηρ αν δερ ριχητιγεν
αλτε Μυσικ αν. ∆ορτ σπιελτεν ωιρ αυσ ζιγµαλ Ποσιτιον δαργεστελλτ ωιρδ υνδ ϕεωειλσ φρ
κοπιερτεν Νοτεν (Παρτιτυρεν υνδ Εινζελστιµ− διεσε ςερσιον ναχηγεαρβειτετ ωερδεν µ⇓τε.
µεν), διε οφτ νυρ νοχη σχηωερ εντζιφφερβαρ Εσ γιβτ αυχη χαπελλα−ςερσιονεν, σογενανντε
ωαρεν. ∆α ιχη σειτ ζωει ϑαηρεν στολζερ Βε− Καυφηαυσ−ςερσιονεν, διε ηει⇓εν 800, 1000
σιτζερ εινεσ 386ερ−ΠΧσ ωαρ, ιντερεσσιερτε ιχη οδερ 1200. ∆ασ σινδ αβγεσπεχκτε ςερσιονεν
µιχη δεσηαλβ φρ Νοτενσατζπρογραµµε. Εσ µιτ βεγρενζτεµ Φυνκτιονσυµφανγ, διε ζυ
γαβ δαµαλσ εινιγε Προγραµµε ζυρ Αυσωαηλ, Νιεδριγπρεισεν ϖοµ ΒΗς−ςερλαγ οδερ ϖον
διε µιρ αβερ αλλε ζυ τευερ ωαρεν (χα. 600 ∆ατα−Βεχκερ ϖερτριεβεν ωυρδεν.
Αλσ λετζτεσ καµ ιµ Μαι 2010 διε ςερσιον
 2400 ∆Μ). ∆α ωυρδε ειν νευεσ δευτσχηεσ
Προγραµµ ζυ εινεµ ερσχηωινγλιχηεν Πρεισ 7.0 2010 ηεραυσ, διε εσ νυν ερλαυβτ, Τεξτε ιν
ϖον 145 ∆Μ ανγεβοτεν, χαπελλα. ∆ασ καυφτε Υνιχοδε ζυ ϖεραρβειτεν υνδ ζυ σπειχηερν.
∆ιε Χοµπυτερζειχηενστζε ΑΣΧΙΙ υνδ ΑΝΣΙ
ιχη µιρ Ενδε 1992.
σινδ ϕα ϖον δεν Αµερικανερν γεπργτ υνδ ερ−
∆ιε ςερσιονεν
µγλιχηεν νορµαλερωεισε νυρ δεν ωεστλιχηεν
∆ασ ωαρ αλσο ϖορ 20 ϑαηρεν. ∆ιε ερστε Ζειχηενσατζ. Φρ οστευροπισχηε, βαλτισχηε,
ςερσιον 1.01 ωυρδε βαλδ ϖον 1.5 αβγελστ. γριεχηισχηε, κψριλλισχηε υνδ τρκισχηε Ζειχηεν
Βειδε λιεφεν υντερ ∆ΟΣ. Υντερ Ωινδοωσ µυ⇓ µαν ανδερε Ζειχηενταβελλεν (Χοδεπαγεσ)
3.0 υνδ 3.1 λιεφεν σιε δανν αυχη νοχη, αβερ ανωηλεν. ∆ιεσε Ζειχηεν σινδ βει Υνιχοδε αλλε
αλσ ∆ΟΣ−Προγραµµε. ∆ιε αν Ωινδοωσ 3.1 ιν εινερ Ζειχηενσατζταβελλε ϖερειντ.
ανγεπα⇓τε ςερσιον 2.0 ωαρ σεηρ φεηλερηαφτ
Αρβειτεν µιτ χαπελλα
υνδ ωυρδε βαλδ ϖον δεν ςερσιονεν 2.1 υνδ
ςορβερειτενδ ϖορ δερ Νοτενεινγαβε λεγτ
2.2 αβγελστ. ∆ιε Λετζτε δαϖον ωαρ 2.2β, µιτ
δερ ιχη σιχηερλιχη φνφ ϑαηρε λανγ αρβειτετε. µαν Παπιεργρ⇓ε υνδ Αυσριχητυνγ, διε
Ιχη ηαβε σιε ηευτε νοχη αυφ δεµ Χοµπυτερ Σειτενρνδερ, διε Νοτενλινιενγρ⇓ε, διε
υµ Ζυγανγ ζυ ηυνδερτεν δαµιτ ερστελλτερ Ανζαηλ δερ Στιµµεν, διε Ανφανγσ−Τοναρτ
∆ατειεν ζυ ηαβεν. ∆ανν καµ φρ Ωινδοωσ υνδ −Τακτ φεστ. ∆ανν γεητ εσ αυσγεηενδ
95 διε ςερσιον 3.0 ιν 2000, διε αβερ ωιεδερ ϖον εινεµ Στυµµελσψστεµ λοσ. ∆ιε Τνε
σεηρ φεηλερηαφτ ωαρ υνδ σχηνελλ ϖον δερ κννεν δυρχη διε Βυχησταβεν χ, δ, ε, φ, γ,
ςερσιον 4.0 ιν 2002 αβγελστ ωυρδε. Μιτ α, η, χ οδερ δυρχη Κλιχκεν µιτ δερ Μαυσ
διεσερ ςερσιον αρβειτε ιχη σειτ 10 ϑαηρεν αυφ οδερ ζωισχηεν διε Νοτενλινιεν, βερ
βισ ηευτε. ∆ιεσε ςερσιον καυφτε σιχη δανν εινε Κλαϖιατυρ ιν εινεµ Ωινδοωσ−Φενστερ
αυχη διε Κλινγενδε Βρχκε, σο δα⇓ ιχη διε (Μαυσκλαϖιερ) οδερ βερ ειν ανγεσχηλοσσενεσ
ϖορηερ νυρ αλσ Παπιεραυσδρυχκ ανσ Αρχηιϖ Κεψβοαρδ εινγεγεβεν ωερδεν. Μαν κανν σιε
ναχη Βονν γεσανδτεν Λιεδβλττερ νυν περ σογαρ βερ ειν ανγεσχηλοσσενεσ Μικροφον
Ε−Μαιλ αλσ ∆ατει δορτηιν σενδεν κονντε. ∆ιε µιτ εινεµ Ινστρυµεντ εινγεβεν οδερ σογαρ
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν

Ηιλφεν φρ δασ Λιεδαρχηιϖ
εινσινγεν. ∆ασ ανφνγλιχηε Στυµµελσψστεµ
ωχηστ ζυ εινερ λανγεν Νοτενζειλε, διε δανν
ναχη εινερ γεωισσεν Λνγε αµ ρεχητεν Ρανδ
ϖοµ Βιλδσχηιρµ ϖερσχηωινδετ. ∆ιε Ζειλε
µυ⇓ µανυελλ υντερτειλτ (υµβροχηεν) ωερδεν
υνδ διε υντερσχηιεδλιχη λανγεν Εινζελζειλεν
ωερδεν δυρχη εινεν Βεφεηλ αυτοµατισχη
αυσγεγλιχηεν.
Ναχη δερ Νοτενεινγαβε φολγτ νοχη διε
Λιεδτεξτεινγαβε. ∆αζυ γιβτ εσ σειτ δερ
ςερσιον 3.0 διε Λιεδτεξταυτοµατικ, διε διε
Νοτεν ϕε ναχη Λνγε δερ Σιλβεν αυσειναν−
δερρχκτ. Βει δεν ςερσιονεν ϖορ 3.0 µυ⇓τε
µαν δασ περ Ηανδ δυρχηφηρεν, ινδεµ µαν
εινεν οδερ µεηρερε υνσιχητβαρε Πλατζηαλτερ
ζωισχηεν διε Νοτεν εινφγτε. Ζυρ Λαψουτ−
ϖερσχηνερυνγ αµ Σχηλυ⇓ ωιρδ εϖεντυελλ
δερ Υµβρυχη κορριγιερτ οδερ νοχη γρ⇓ερε
Αβστνδε ζωισχηεν διε Ζειλεν εινγεφγτ.
Εσ κννεν νοχη Τεξτβλχκε υνδ Γραφικεν
(νυρ ιµ ΩΜΦ−Φορµατ) εινγεφγτ ωερδεν.
Ηυφιγ ϖερωενδετε Οβϕεκτε εντνιµµτ µαν
αυσ σογενανντεν Γαλεριεν, ωιε ζ. Β. τρανσ−
πονιερβαρε Ακκορδσψµβολε. ∆ιεσε Οβϕεκτε
ωερδεν αν αυσζυωηλενδεν Νοτεν ϖερανκερτ,
δαµιτ σιε βει Εργνζυνγεν οδερ Λσχηυνγεν
µιτωανδερν.

Ανγεβοτ αν Λερνωιλλιγε
∆ασ χαπελλα−Προγραµµ ωυρδε ϖον Αν−
φανγ αν ζυ εινεµ ερσχηωινγλιχηεν Πρεισ
ϖερκαυφτ. Στετσ κανν µαν σιχη δασ νευεστε
Προγραµµ αυσ δεµ Ιντερνετ ηερυντερλαδεν
(ωωω.χαπελλα.δε). Αυχη οηνε Εινγαβε δερ
γεκαυφτεν Λιζενζνυµµερ ιστ εσ αλσ ∆εµο−
ςερσιον λαυφφηιγ. Μαν κανν δαµιτ αρβειτεν
υνδ εξπεριµεντιερεν. Νυρ δασ Αυσδρυχκεν
υνδ Αβσπειχηερν σινδ βλοχκιερτ.
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Μανχηεµ ιστ δασ αβερ νοχη ζυ τευερ. Ερ
µχητε λιεβερ κοστενλοσ εξπεριµεντιερεν.
∆αφρ ειγνετ σιχη δασ σειτ ειν πααρ ϑαηρεν
κοστενλοσ ερηλτλιχηε χαπελλα−Σταρτ 6.0, εινε
αβγεσπεχκτε ςερσιον. Σιε ωιρδ ηευτε νιχητ
µεηρ ανγεβοτεν. ςιελλειχητ ηατ µαν δα βει
χαπελλα.δε εινεν Φεηλερ γεµαχητ, δενν σειτ
Νευεστεµ ωιρδ ειν χαπελλα−Σταρτ 7.0 ανγεβο−
τεν, δασ αβερ 54, Ευρο κοστετ. Ιχη ηαβε µιρ
διε κοστενλοσε ςερσιον νεβεν µεινεν ανδερεν
ςερσιονεν γεσιχηερτ. Ωερ χαπελλα−Σταρτ 6.0
ηαβεν µχητε, σολλτε σιχη βει µιρ µελδεν.
Εσ ζυ ινσταλλιερεν υνδ δανν δαµιτ ζυ αρβειτεν
ιστ γαρ νιχητ σχηωερ; δενν ιν δεµ Ινσταλλατι−
ονσπακετ ιστ αυχη δασ κοµπλεττε Ηανδβυχη
αλσ Π∆Φ υνδ ειν ιντεγριερτεσ Λερνπρογραµµ
εντηαλτεν. Νατρλιχη βιν ιχη αυχη ϕεδερζειτ ζυ
ηελφενδεν Αυσκνφτεν βερειτ.

Αυσσιχητεν
Ιχη ηαβε σειτ 1999 ζυνχηστ νοχη µιτ
χαπελλα 2.2β χα. 200 Λιεδερ υνδ δαναχη µιτ
χαπελλα 4.0 χα 800 Λιεδερ φρ διε Κλινγενδε
Βρχκε γεσετζτ. ςιελε δαϖον ωανδερτεν ιν διε
ϖιερ Λιεδερατλαντεν. Εσ ηαβεν αβερ αυχη νοχη
εινιγε ανδερε Λευτε Λιεδερ φρ διε Κλινγενδε
Βρχκε γεσετζτ, ζυλετζτ Τινα Ηγελσχηφφερ
εινιγε ηυνδερτ. ∆αδυρχη σινδ ζ. Ζτ. 1400 δερ
1880 ϖερφφεντλιχητεν Λιεδερ αλσ χαπελλα−
∆ατει ερφα⇓τ. ςιελλειχητ κννεν νοχη ωειτερε
Λευτε ηελφεν, διε νοχη ϖερβλιεβενε Λχκε
ϖον χα. 500 Λιεδερν ζυ σχηλιε⇓εν.
Ωιρ µσσεν διε χαπελλα−∆ατειεν δανν νοχη
ζυ Π∆Φσ υµωανδελν υνδ ωολλεν σιε ζυσαµ−
µεν µιτ ⇐βερσετζυνγσβλττερν φρ ϕεδερµανν
ηερυντερλαδβαρ αυφ υνσερε ςερεινσ−Ηοµεπαγε
στελλεν, ωιε αυφ δερ λετζτεν Μιτγλιεδερϖερ−
σαµµλυνγ ιν Ωαιβλινγεν ϖερκνδετ.
♣
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ςερµισχητε Κυρζινφορµατιονεν

Βερλινερ Ηιµµελφαηρτσσινγεν
2012 λετζτµαλιγ ιν Ωαλδσιεϖερσδορφ  αβ 2013 ιµ Κιεζ Βολλµαννσρυη
(ΦΦ) Αλσ εσ αµ Ενδε δεσ διεσϕηριγεν Βερλινερ Ηιµµελφαηρτστρεφφενσ ιν Ωαλδσιεϖερσδορφ κει−
νε Αυσσιχητ αυφ εινε Φορτσετζυνγ ιµ νχηστεν ϑαηρ γαβ, ωαρεν ζυνχηστ αλλε τραυριγ. ∆υρχη διε
Ινιτιατιϖε εινερ Εινζελνεν ωυρδε σχηον ναχη ωενιγεν Ταγεν ειν µγλιχηερ νευερ Ορτ φρ διεσε
ςερανσταλτυνγ γεφυνδεν. ∆ιε ςερηανδλυνγεν λαυφεν ζυρ Ζειτ. Φρευεν ωιρ υνσ αυφ εινεν γλχκλιχηεν
Αβσχηλυσσ (ωωω.κιεζ−βολλµαννσρυη).

Σονϕα υνδ Βεετηοϖεν ιµ Λιεδστυδιο Στυττγαρτ
(ΚΗ) Λυδωιγ ϖαν Βεετηοϖενσ Γεβυρτσσταδτ Βονν φειερτ αλλϕηρλιχη δεν γρο⇓εν Κοµπονιστεν.
Μιτ εινεµ ϖον δερ Βεετηοϖενστιφτυνγ πρµιερτεν Ωορκσηοπ υνδ εινεµ οφφενεν Σινγεν βετειλιγτε
σιχη διε Κλινγενδε Βρχκε Βονν ϖορ ωενιγεν ϑαηρεν. Ιµ Λιεδστυδιο Μνστερλανδ ηατ Σονϕα διε
ωιχητιγστεν Ινηαλτε υνδ ηιστορισχηεν Βεγεβενηειτεν νεβστ εινιγεν Λιεδερν ωειτεργεγεβεν. Γρυνδ
γενυγ, Σονϕα αυχη ναχη Στυττγαρτ εινζυλαδεν, υµ διεσεν Ωορκσηοπ ερνευτ ζυ πρσεντιερεν.
Αµ 18. Απριλ ωαρ εσ δανν σοωειτ. ∆ερ Σααλ δερ Βεγεγνυνγσστττε ιν Στυττγαρτ−Ωανγεν φλλτε
σιχη, αµ Φλγελ στιµµτε σιχη Υλλα−Μαρει Βσχηινγ−Σχηλτερ µιτ ιηρεν Νοτεν ειν, Ωερνερ Εβερ−
ηαρδτ ηολτε σεινε Γιταρρε ηερϖορ υνδ Σονϕα εντφηρτε διε αυφµερκσαµε Ζυηρεργρυππε ιν εινερ
Ζειτρεισε ιν διε Ωελτ Βεετηοϖενσ.
∆ιε ςερβινδυνγ ζυ ϑοηανν Ωολφγανγ ϖον Γοετηε ωαρ εβενσο ειν Τηεµα ωιε διε ϕαηρελανγεν
Κοντακτε ζυµ σχηοττισχηεν ςερλεγερ υνδΑυφτραγγεβερ Γεοργε Τηοµσον. Ιν λεβενδιγερ Ωεισε γελανγ
εσ Σονϕα, διε Ζυηρερ ιν διεσερ εποχηεµαχηενδεν Ζειτ εινζυβεζιεηεν υνδ βερ διε Βεγεβενηειτεν
υνδ Ερειγνισσεν ζυ βεριχητεν. Μιτ τρεφφενδεν ⇐βερλειτυνγεν ωυρδεν δανν διε Λιεδερ ακυστισχη
ζελεβριερτ. ∆υρχη Γοετηεσ Τεξτϖορλαγε υνδ Βεετηοϖενσ ςερτονυνγ ωυρδε µιτ Λα Μαρµοττε διε
Ρεισε εινεσ Κναβεν δυρχη ϖιελε Λνδερ ανγεστιµµτ. Ροβερτ Βυρνσ στευερτε διε ςερσε ζυµ Λιεδ
Αυλδ λανγ σψνε (Σηουλδ αυλδ αχθυαιντανχε βε φοργοτ) βει, ϖον Ωερνερ αυφ δερ Γιταρρε βεγλειτετ.
Αλσ δανν διε Οδε αν διε Φρευδε στιµµυνγσϖολλ δυρχη Υλλα−Μαρει αµ Φλγελ ανγεστιµµτ ωυρδε,
σχηαλλτε δυρχη δεν Σααλ ειν ωιρκυνγσ− υνδ γεηαλτϖολλεσ Κλανγερλεβνισ. Εσ ωαρ ειν γρο⇓αρτιγερ
Αβενδ ϖολλερ Ηηεπυνκτε υνδ Σονϕα γεβηρτ ειν γρο⇓ερ ∆ανκ φρ διε Ρεισε ναχη Στυττγαρτ υνδ φρ
διεσεν εριννερυνγσρειχηεν Ωορκσηοπ. Σιε ιστ αυχη βερειτ, Εινλαδυνγεν ϖον ανδερεν Λιεδστυδιοσ
ζυ φολγεν! Ειν ωιλλκοµµενεσ Ανγεβοτ, δασ ειν ναχηηαλτιγεσ Ερλεβνισ ϖερσπριχητ.

Νευεσ Λιεδερηεφτ ∆ιε Μηλε ερσχηιενεν
(ΚΗ) ςορ ωενιγεν Ωοχηεν ιστ διε δριττε Αυσγαβε φερτιγγεστελλτ ωορδεν. Μανφρεδ Νιτσχηκε
ηατ 30 Λιεδερ ζυσαµµενγετραγεν υντερ δεµ ιντερεσσαντεν Τηεµα ∆ιε Μηλε. Ερ σχηρειβτ ιµ
ςορωορτ: ⇐βερ διε Γεσχηεηνισσε ρυνδ υµ διε Μηλε υνδ διε δορτ ηανδελνδεν Περσονεν, ινσβε−
σονδερε δεν Μλλερ, διε Μλλεριν, δεσ Μλλερσ Τοχητερ υνδ δεν Μλλερβυρσχηεν γιβτ εσ ζαηλλοσε
Γεσχηιχητεν, Γεδιχητε, Βιλδερ υνδ νατρλιχη Λιεδερ. ∆ιε Λιεδερ ωυρδεν ηιερ εντσπρεχηενδ διεσερ
Σχηωερπυνκτε ανγεορδνετ. Εσ βλειβτ αβερ νιχητ αυσ, δασσ διεσε Υντερτηεµεν ιν εινεµ Λιεδ νιχητ
τρεννσχηαρφ ϖορηανδεν σινδ.
Βειτργε αυσ δερ Λιτερατυρ βερειχηερν διε κλεινε Βροσχηρε. ςον Στεφαν Ανδρεσ βερ Ωερνερ
∆ανχκερτ υνδ Οτφριεδ Πρευ⇓λερ ζιεητ σιχη ειν ροτερ Φαδεν, εργνζτ υµ Γεδιχητε ϖον Ωιληελµ
Βυσχη υνδ Τηεοδορ Στορµ. (σ. Σειτε 19)
♣
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν
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Ρυβρικ Λεσερ− υνδ ∆ισκυσσιονσφορυµ
ςον Μ βισ Π! ϖον Μεχκερ−Εχκε βισ Πηιλοσοπηισχηε Βετραχητυνγεν
ϖον Φρανζ Φεχητεληοφφ (Φρανζλ), Βεργισχη Γλαδβαχη
Λιεβε Λεσερ!
Αν διεσερ Στελλε µχητεν ωιρ ιν Ζυκυνφτ Ιηρε/Ευρε Μεινυνγεν ωιεδεργεβεν. ∆ασ κανν ιν
Φορµ ϖον Λεσερβριεφεν ζυ βεστιµµτεν Αρτικελν δερ ϕεωειλιγεν Αυσγαβε σειν, εσ κανν αβερ
αυχη δερ Ανστο⇓ ζυ ∆ισκυσσιονεν σειν βερ Γεδανκεν, Φακτεν οδερ Ιδεεν, διε διε Κλινγενδε
Βρχκε οδερ  σιε ιν ωειτερεµ Σιννε τανγιερενδε  γεσελλσχηαφτλιχηε Τηεµεν βετρεφφεν.
Ωιρ ηοφφεν αυφ εινε ρεγε υνδ ϖιελφλτιγε Βετειλιγυνγ.
Ζυσχηριφτεν αν διε Ρεδακτιον περ Φρανζ Φεχητεληοφφ, Σανδερ Στρ. 127, ∆−51465 Βεργισχη
Γλαδβαχη οδερ φρανζ≅φεχητεληοφφ.δε

∆ιε Λιεδερηεφτε
Νεβεν δεν ϖιερ Λιεδερατλαντεν σινδ ιν δεν λετζτεν ϑαηρεν φρ δεν τγλιχηεν Γεβραυχη
ζωει Λιεδερηεφτε µιτ Λιεβλινγσλιεδερν ιµ ηανδλιχηεν ∆ΙΝ Α5−Φορµατ µιτ Ρινγηεφτυνγ
εντστανδεν. Ζυ βεζιεηεν σινδ σιε βερ διε Μαχηερ διεσερ Ηεφτε.

Λιεδερηεφτ Νρ. 1 ⇐βερ δεν Ζαυν
Ζυρ Ζειτ ϖεργριφφεν. ∆εµνχηστ ωιεδερ φρ 8,50 Ευρο πλυσ Πορτο βει: Γυδρυν ∆εµσκι,
ςορ δερ Γεµεινδε 14, ∆−51580 Ρειχησηοφ−Εχκενηαγεν, Τελ.02265−981546.
Λιεδερηεφτ Νρ. 2 Λιεδερ φρ αλλε Φλλε
υνδ Λιεδερηεφτ Νρ. 3 ∆ιε Μηλε
Λιεδερηεφτ Νρ. 2 φρ 6,00 Ευρο, Λιεδερηεφτ Νρ. 3 φρ 3,00 Ευρο πλυσ Πορτο βει: Μανφρεδ
Νιτσχηκε, Κιρχηστρ. 30, ∆−48249 ∆λµεν, Τελ. 02594−4152.

Ανλειτυνγ ζυµ ∆ρυχκεν διεσερ ςερεινσνοτεν
ϖον Φρανζ Φεχητεληοφφ (Φρανζλ), Βεργισχη Γλαδβαχη
Ζυµ Αυσδρυχκεν µυ⇓ µαν διε ∆ατει µιτ δεµ Αδοβε−Ρεαδερ φφνεν υνδ ιµ ∆ρυχκεν−
Φενστερ βει Σειτενεινστελλυνγεν/Ανπασσεν Βροσχηρενδρυχκ αυσωηλεν. ∆ανν ωερδεν
ερστ αλλε ςορδερσειτεν υνδ ναχη Υµδρεηεν δεσ Παπιερσταπελσ αλλε Ρχκσειτεν γεδρυχκτ
 ιµµερ ϖιερ Σειτεν αυφ ειν Βλαττ ∆ΙΝ−Α4 (ϕε ναχη ∆ρυχκερ εϖεντυελλ αυχη ιν υµγεκεηρτερ
Ρειηενφολγε, δαµιτ αµ Ενδε νιχητ υµσορτιερτ ωερδεν µυ⇓). ∆αναχη µυ⇓ δερ Σταπελ νοχη
µιττιγ γεφαλζτ ωερδεν υνδ φερτιγ. ∆ιε Σειτεν λιεγεν λοσε ινεινανδερ, υνδ ωερ εινεν Ηεφτερ
µιτ λανγερ Αυσλαδυνγ ηατ, κανν σιε αυχη νοχη ηεφτεν.
∆ερ Αδοβε Ρεαδερ φγτ βειµ Βροσχηρενδρυχκ ιµµερ ζωει Σειτεν ζυσαµµεν, ϖερκλεινερτ
διεσε ∆οππελσειτε ειν ωενιγ υνδ φγτ ρυνδυµ χα. 4,5 µµ ζυστζλιχηεν ωει⇓εν Ρανδ ηινζυ.
Ιχη ηαβε ζυµ Αυσγλειχη βεσονδερε Ρανδεινστελλυνγεν αυσγετφτελτ, βει δενεν διεσερ ζυστζ−
λιχηε Ρανδ ϖορηερ ωεγγελασσεν ωιρδ. Ναχη δεµ Αυσδρυχκεν σινδ δανν ωιεδερ αλλε Ρνδερ
σψµµετρισχη. Ιηρ κνντ δασ ναχηϖολλζιεηεν, ωενν ιηρ διε Ρνδερ ιν δερ Βιλδσχηιρµανζειγε
µιτ δεµ Αυσδρυχκ ϖεργλειχητ.
♣
Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν

Τερµινβερσιχητ

Ιµπρεσσυµ

√φφεντλιχηεσ Σινγεν ιν Κλν (ς∆Σ)
ζυµ Ταγ δερ δευτσχηεν Σπραχηε αµ
06.09.2012

Ηεραυσγεβερ: Γεσελλσχηαφτ δερ
Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς.
(Ανσχηριφτ σ. υ.)

Ρεστλιχηε Τερµινε Ανναβεργ 2012
µιτ Μικ ∆εβοεσ:
14.16.09. ΧΛΙΞ. Βοοτε, Σχηιφφε υνδ Γαλεερεν
07.09.12. ΧΛΞ. Ορτε δεσ Αλλταγσ

Ρεδακτιονσλειτυνγ υνδ Λαψουτ:
Φρανζ Φεχητεληοφφ:
Σανδερ Στρ. 127
∆−51465 Βεργισχη Γλαδβαχη
Τελ.: (02202) 3 44 50
φρανζ≅φεχητεληοφφ.δε

Στυδιενφαηρτ ναχη Αϖιγνον
15.20.10.2012.  Αλλε Πλτζε βελεγτ!
ϑαηρεσσινγεν 2013:
µιτ Μικ ∆εβοεσ αυφ Ανναβεργ
22.23.02.2013
Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ 2013
αµ 16.03.2013 ιµ Αρχηιϖ ιν Βονν
Σδτρεφφεν 2013 ιν Ωαιβλινγεν:
12.14.04.2013 ιµ
Κυλτυρηαυσ Σχηωανεν ιν Ωαιβλινγεν
Ηιµµελφαηρτσσινγεν/Βερλιν 2013:
5.9.5.2013 νευ ιµ Κιεζ Βολλµαννσρυη?
Τερµινε Ανναβεργ 2013
µιτ Μικ ∆εβοεσ:
24.26.05. ΧΛΞΙ. Κρυτερ υνδ Υνκρυτερ
20.22.09. ΧΛΞΙΙ. Κλειδερ µαχηεν Λευτε
06.08.12. ΧΛΞΙΙΙ. Λιεβε υνδ Φρευνδσχηαφτ
Ενκελτρεφφεν 2013:
03.06.10.2013 ιν Βαδ Βερλεβυργ−Ωεµλιγ−
ηαυσεν, Ανµελδυνγεν βει Σιγριδ Σταδλερ,
∆αυϖεµηλε 190, ∆−48159 Μνστερ, Τελ.:
0251−2100076, σιγριδσταδλερ≅γµξ.δε

Ρεδακτιονστεαµ:
∆αγµαρ Ωεγγε:
Ηιντερ−Βραµβεργ 2
ΧΗ−6004 Λυζερν,
δαγµαρω≅βλυεωιν.χη
Μιρϕαµ Ωει⇓:
Κπφερτστρ. 41
∆−70599 Στυττγαρτ,
µµωεισσ≅ωεβ.δε
ςερσανδ: Φρ Λεσερ µιτ Ιντερνετ−
ανσχηλυ⇓ ϖον δερ Ηοµεπαγε δερ
Κλινγενδεν Βρχκε (σ. υ.) ηερυν−
τερλαδβαρ. Φρ δεν Ρεστ δερ Λεσερ
οηνε Ιντερνετ περ Βριεφποστ.
Ερσχηεινυνγσωεισε: ναχη Βεδαρφ,
(µεηρµαλσ ϕηρλιχη).
φερτιγγεστελλτ: 22.06.2012/ΦΦ
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