
∆ιε Κλινγενδε Βρχκε
ςερεινσνοτεν

Νρ. 4

Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς.



2

Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς., Βονν

Ινηαλτ, Εδιτοριαλ

Ινηαλτ
Ινηαλτ ....................................................2
Εδιτοριαλ ................................................2
Ωασ υνσ βεωεγτ ................................3
Γερτ, εινε Ωρδιγυνγ .................... 4
Προτοκολλ Μς 2013 ............................. 7
171. Ανναβεργ 2013 ...........................9

Ρεισε ναχη Αϖιγνον 2012 .............10
Λιεδ: Σινε Χερερε ετ Βαχχηο ........14
Βεσπρεχηυνγ δεσ Λιεδεσ .............. 15
Σδτρεφφεν 2013 ............................... 17
Βολλµαννσρυη 2013......................... 18
ϖερµισχητε Κυρζναχηριχητεν ......20
∆ιϖερσεσ αυσ δερ Ρεδακτιον ........22
Τερµινε & Ιµπρεσσυµ .................. 24

Εδιτοριαλ
ϖον Φρανζ Φεχητεληοφφ (Φρανζλ), Βεργισχη Γλαδβαχη

Λιεβε Λεσεριννεν, λιεβε Λεσερ, 

σειτ Ερσχηεινεν δεσ λετζτεν Ηεφτεσ ιστ µεηρ αλσ ειν ηαλβεσ ϑαηρ ϖεργανγεν υνδ εσ ωιρδ 
Ζειτ, δα⇓ αλλε µιττλερωειλε δυρχηγεσιχκερτεν Ναχηριχητεν ενδλιχη οφφιζιελλ βεσττιγτ ωερδεν. 
Σιε δρεηεν σιχη φαστ αλλε νυρ υµ εινεσ: ∆εν βερρασχηενδεν Ρχκτριττ υνσερεσ λανγϕηριγεν 
ςορσιτζενδεν Γερτ Ενγελ αυφ δερ Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ αµ 16. Μρζ 2013 ιµ Σεππ−
Γρεγορ−Ηαυσ. ∆ιεσε Ναχηριχητ ιστ αυχη Ινηαλτ ιν ϖερσχηιεδενεν ανδερεν Βειτργεν αυφ δεν 
φολγενδεν Σειτεν. ∆ασ ϖολλστνδιγε Προτοκολλ δερ Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ ηαβε ιχη αυφ δεν 
Σειτεν 7 υνδ 8 ιν διεσεσ Ηεφτ αυφγενοµµεν. 

Εινεν βρειτεν Ραυµ ιν διεσεµ Ηεφτ νεηµεν ωιε βισηερ ιµµερ διε Βεριχητε ϖον Ρει−
σεν υνδ ανδερεν ςερανσταλτυνγεν δερ Κλινγενδεν Βρχκε ειν. ∆αζυ κοµµτ ειν Λιεδ µιτ 
αυσφηρλιχηερ Βεσπρεχηυνγ υνδ ζυµ Ενδε δεσ Ηεφτεσ ϖερµισχητε Κυρζναχηριχητεν. ∆α ιχη 
σελβστ νιχητ αλλεσ µιτβεκοµµε, ωασ σο αλλεσ πασσιερτ, ωρε ιχη σεηρ δανκβαρ, ωενν ιχη αυσ 
δεµ Λεσερκρεισ διε υντερσχηιεδλιχηστεν Ινφορµατιονεν δαζυ ερηαλτεν ωρδε. 

Αυφ διε ϖορλετζτε Σειτε ηαβε ιχη διεσµαλ εινεν ςορδρυχκ φρ εινεν Αυφναηµεαντραγ γεσετζτ. 
∆εν κανν µαν αυσ δερ Π∆Φ−∆ατει αλσ Εινζελσειτε αυσδρυχκεν οδερ αυσ δεµ Ηεφτ φοτοκοπιε−
ρεν. ∆ερ ςερειν βραυχητ υνβεδινγτ µεηρ Εινναηµεν αυσ Μιτγλιεδσβειτργεν. Εσ λοηντ σιχη, 
Μιτγλιεδ ζυ ωερδεν. Ιν Ζυκυνφτ σολλ εσ δεσωεγεν ζ. Β. αυφ Ανναβεργ φρ Μιτγλιεδερ εινεν 
ηηερεν Ναχηλασσ αυφ διε Ταγυνγσγεβηρ γεβεν. 

Ιµ Ρεδακτιονστεαµ ηατ εσ εινεν Ωεχησελ γεγεβεν. Μιρϕαµ Ωει⇓ ιστ αυσγεσχηιεδεν υνδ 
Κλαυσ Ηβλ ιστ ωιεδερ δαβει. Ερ ωαρ ϕα σχηον ανφανγσ ιµ Τεαµ γεωεσεν υνδ ζωισχηενζειτλιχη 
αυσγεσχηιεδεν. Βειµ ϖοριγεν Ηεφτ ωαρ ερ µειν ειφριγστερ Ζυτργερ. Αλσ Ανσπρεχηπαρτνερ φινδετ 
Ιηρ υνσερε Αδρεσσεν αυφ δερ Ηεφτρχκσειτε. Ζυρ ςερεινφαχηυνγ ηαβεν ωιρ φρ δεν γεσαµτεν 
ςορστανδ νευε Ε−Μαιλ−Αδρεσσεν εινγεριχητετ, διε αλλε αυφ κλινγενδε−βρυεχκε.δε λαυτεν. ♣ 
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Ωασ υνσ βεωεγτ
Βεριχητενσωερτεσ αυσ δεµ ςορστανδ

Φρ διε σιεβεν Μιτγλιεδερ υνσερεσ ςορστανδεσ σολλτε µιτ δερ Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ αµ 
16. Μρζ 2013 δασ δριττε ϑαηρ δερ ακτυελλεν Αµτσζειτ ανβρεχηεν. Σαχηλιχη υνδ ρυηιγ ϖερ−
λιεφεν διε Βεριχητε υνδ Αυσσπραχηεν. (∆ασ κοµπλεττε Προτοκολλ φινδετ ιηρ αυφ Σειτε 7 διεσερ 

ςερεινσνοτεν). Ζυµ Σχηλυσσ δερ ςερσαµµλυνγ γεσχηαη φρ υνσ αλλε ετωασ Υνερωαρτετεσ. 
Ναχη 31 ϑαηρεν ιµ Αµτ δεσ ςορσιτζενδεν υνσερερ Γεσελλσχηαφτ ηατ Γερτ Ενγελ µιτ εινεµ 
εινζιγεν Σατζ: �Ηιερµιτ λεγε ιχη µειν Αµτ αλσ ςορσιτζενδερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε νιεδερ� 
εινε λανγε Εποχηε βεενδετ. υνδ ζυγλειχη εινε Υµστρυκτυριερυνγ ιµ ςορστανδστεαµ υνδ ιµ 
Αρχηιϖ αλσ ζεντραλερ Στελλε υνσερεσ ςερεινσ ηεραυσγεφορδερτ. ςιελε Εντωιχκλυνγεν ηαβεν σιχη  
ιν δερ Ζωισχηενζειτ εργεβεν. Σονϕα ιστ ιµ Αρχηιϖ ζυ εινερ ζεντραλεν Ανλαυφστελλε γεωορδεν. 
∆ασ φηρτε ζωανγσλυφιγ ζυ εινερ ⇐βερφορδερυνγ. ςον �νορµαλεν� Ανφορδερυνγεν υνδ Αρ−
βειτσζειτεν κανν νιχητ µεηρ διε Ρεδε σειν. Ωιρ σινδ Σονϕα δανκβαρ, δασσ σιε µιτ ϖιελ Γεδυλδ 
υνδ Εινσατζ διεσε Ηεραυσφορδερυνγ ανγενοµµεν ηατ, δοχη δασ κανν νιχητ ζυ εινεµ ∆αυερ−
ζυστανδ ωερδεν. Ζυµ Γλχκ ηατ σιχη βεσονδερσ ιµ Βοννερ Κρεισ εινε Ινιτιατιϖε εντωιχκελτ 
υνδ εινιγε σχηον ιµµερ ακτιϖε Μιτγλιεδερ ηαβεν ιηρεν Εινσατζ ϖερστρκτ υνδ σινδ ζυ Ηιλφε 
γεειλτ. Ωιρ σινδ δανκβαρ φρ ϕεδωεδε Υντερσττζυνγ. Αυφ δεµ λετζτεν Ανναβεργ−Τρεφφεν 
ηαβεν ωιρ σχηον οργανισατορισχηε ςερνδερυνγεν γετροφφεν. Ωιρ ηαβεν Γερτ ωηρενδ δερ 
Αβενδϖερανσταλτυνγ φρ σεινε Αρβειτ, διε ϕα ζυ σεινεµ Λεβενσωερκ γεωορδεν ιστ, υνσερε 
Ανερκεννυνγ υνδ υνσερεν ∆ανκ αυσγεσπροχηεν (Ωορτλαυτ αβ Σειτε 4).

Ιν υνσερερ Σατζυνγ ιστ σιχηερηειτσηαλβερ φρ ειν σολχηεσ Ερειγνισ µιτ εινερ κλαρ δεφινιερτεν 
Ρεγελυνγ ϖοργεσοργτ υνδ δεννοχη ηατ διεσερ Ρχκτριττ ερηεβλιχηε Κονσεθυενζεν.  Ωιρ 
βειδε, Φρανζ Φεχητεληοφφ υνδ Μανφρεδ Νιτσχηκε, ωυρδεν ϖορ ζωει ϑαηρεν αυφ δερ Μιτγλιε−
δερϖερσαµµλυνγ αλσ Στελλϖερτρετερ βεστελλτ, διε δεν ςερειν γεµεινσχηαφτλιχη βισ ζυρ νχηστεν 
Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ φηρεν σολλεν. 

Ιµ ςορστανδ σινδ ωιρ ενγερ ζυσαµµενγερχκτ, υµ διε ϖιελφλτιγεν Αυφγαβεν, διε εινε 
ςερεινσφηρυνγ µιτ σιχη βρινγτ, ζυ βεστρειτεν.  Αυχη δασ Σεπτεµβερ−Σινγτρεφφεν αυφ Ανναβεργ 
ωιρδ ωιεδερ µιτ δερ νευεν Οργανισατιονσστρυκτυρ δυρχηγεφηρτ. ∆αβει ηοφφεν ωιρ αυφ νοχη 
µεηρ ηελφενδε Ηνδε. Ιµ Οκτοβερ γεητ δανν διε Ρεισε ινσ Πιεµοντ ναχη Τυριν.

⇐βερ εινε βσε ⇐βερρασχηυνγ ιστ νοχη ζυ βεριχητεν. ∆ερ λανγε Ωιντερ υνδ διε ωεχησελνδε 
Ωιττερυνγ ιµ Φεβρυαρ ηιντερλιε⇓ ιν υνσερεµ Αρχηιϖ δευτλιχηε Σπυρεν. Πλτζλιχη βεµερκτεν ωιρ 
αν δερ Ζωισχηενωανδ ζυµ Ναχηβαρηαυσ εινεν γρο⇓εν Ωασσερφλεχκ! ∆ιε Υρσαχηεν φηρτεν 
υντερσ ∆αχη. Ωασσερ ιστ δυρχη διε ∆αχηζιεγελ υνδ διε Σχηυτζφολιε εινγεδρυνγεν υνδ ωιρ 
βεµερκτεν δεν Σχηαδεν ερστ, αλσ σιχη διε Ταπετεν ιµ Οβεργεσχηοσσ λστεν. Ειν ∆αχηδεχκερ 
ιστ νυν αν δερ Αρβειτ, διε Ρεπαρατυρεν αυσζυφηρεν. Ωιρ µσσεν µιτ εινεµ ϖιερστελλιγεν 
Ρεχηνυνγσβετραγ ρεχηνεν, δερ αβερ ιν υνσερεµ Βυδγετ νιχητ εινγεπλαντ ωαρ. 

Ιµ κοµµενδεν ϑαηρ ωιρδ διε Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ αµ 15. Μρζ 2014 ϖοραυσσιχητλιχη 
ιν δερ Μυσικσχηυλε ∆λµεν σταττφινδεν. Ωιρ µχητεν αν διεσεµ Ωοχηενενδε αυχη γεµειν−
σαµ Σινγεν υνδ βιετεν ευχη αν, φρ ⇐βερναχητυνγσµγλιχηκειτεν ζυ σοργεν. Βιττε βεαχητετ 
διεσεν Τερµιν σχηον ϕετζτ φρηζειτιγ βει Ευρερ ϑαηρεσπλανυνγ. Αυφγερυφεν σειδ Ιηρ ϕετζτ σχηον, 
βερ Κανδιδατεν υνδ Κανδιδατιννεν φρ δεν ςορστανδ ναχηζυδενκεν. ∆ρινγενδ βραυχηεν 
ωιρ ωιεδερ εινεν ςορσιτζενδεν! Ωιρ ηοφφεν ϖερτραυενσϖολλ αυφ Ευρε Υντερσττζυνγ.

Φρ δεν ςορστανδ  Φρανζ Φεχητεληοφφ, Μανφρεδ Νιτσχηκε ♣
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Γερτ
Εινε Ωρδιγυνγ

ϖον Κλαυσ Ηβλ/Ωαιβλινγεν

Σειτ ωιεϖιελ ϑαηρεν κοµµτ διε Κλινγενδε Βρχκε βερειτσ ναχη Ανναβεργ? Ζυµ Σινγεν, 
υµ ειν Ωιεδερσεηεν ζυ φειερν, υµ σιχη ιν δερ Γεµεινσχηαφτ αυσζυταυσχηεν υνδ νευε Ερ−
κενντνισσε υνδ Ερφαηρυνγεν αυφζυνεηµεν.

Εινε Υµφραγε υντερ Ευχη αλλεν ωρδε ωαηρσχηεινλιχη ϖιελε ϖερσχηιεδενε ϑαηρεσζαηλεν 
αυφρειηεν. ∆ιε Λσυνγ ιστ: ωιρ κοµµεν ηευτε ζυµ 171στεν Μαλ ηιερ αυφ Ανναβεργ 
ζυσαµµεν!

ςιελε ϖον Ευχη ζηλεν ϕα ζυ δεν αλτεν Ηασεν υνδ Ησιννεν υνδ κννεν αυχη � ωιε Γερτ 
ηευτε � λανγϕηριγε ϑυβιλεν φειερν. 

Ειν Υργεστειν ιστ δερ λανγϕηριγε Λειτερ διεσεσ Ηαυσεσ, Ανδρεσ Υρδζε. Ερ ηατ, ωιε σχηον 
σειν ςατερ, διε Τρεφφεν δερ Κλινγενδεν Βρχκε µιτ ϖιελ Ωοηλωολλεν βεγλειτετ υνδ ιµµερ 
βει λαστ−µινυτε−Ανµελδυνγεν Λσυνγεν γεφυνδεν. 

Ηερρ Υρδζε ιστ νυν ιν δεν Ρυηεστανδ γεγανγεν (Γερτ: ηαβτ ιηρ βειδε ευχη δα ϖιελλειχητ 
αβγεσπροχηεν?) ϑεδενφαλλσ ωνσχηεν ωιρ ιηµ ϖον ηιερ αυσ εινεν ωυνδερβαρεν Ρυηε � υνδ 
Υνρυηε−Στανδ.

Σοµιτ βεγρ⇓εν ωιρ γανζ ηερζλιχη σεινεν λιταυισχηεν Ναχηφολγερ, Ηερρν Στακελισ, δεν ωιρ 
ηευτε Μοργεν ιν υνσερερ Ρυνδε κεννενγελερντ ηαβεν. Ωιρ φρευεν υνσ αυφ εινε Ωειτερφηρυνγ 
ιν υνσερερ Ζυσαµµεναρβειτ υνδ ιν Ηαρµονιε. Αυφ εινε γεµεινσαµ γυτε Ζειτ.

Εσ γιβτ αυχη βει υνσ ωιχητιγε ⊗νδερυνγεν υνδ νευε Ωειχηενστελλυνγεν βει δερ ςορβερει−
τυνγ υνδ ∆υρχηφηρυνγ διεσεσ Ανναβεργ Τρεφφεν. ∆ιε Ζειτεν, ιν δενεν ωιρ αυφ δεν ∆ρεικλανγ 
Μαριε−Ανλινε, Σονϕα υνδ Γερτ ϖερτραυεν δυρφτεν, σινδ ϖορβει. Ωιρ φρευεν υνσ, δασσ σιχη 
σπονταν υνδ σεηρ ενγαγιερτ Καριν Ηλαϖ◊∀εκ υµ διε Οργανισατιον διεσεσ Σινγωοχηενενδεσ 
εινγεβραχητ ηατ. Σονϕα ηατ ζυστζλιχη ζυ ιηρεν ϖιελεν Αυφγαβεν διεσµαλ διε Βυχηυνγεν υνδ 
Ρεσερϖιερυνγεν κοορδινιερτ. ∆αγµαρ ηατ σιχη σχηον ζυ φρηερ ∆οννερσταγ−Στυνδε αυφ διε 
Ρεισε γεµαχητ, υµ ιµ Αρχηιϖ διε Λιεδερµαππεν ζυσαµµενζυτραγεν. (Ιχη ηαβε ιηρ δαβει 
ειν ωενιγ γεηολφεν). Ιηρ σεητ, δασσ ωιρ ϖιελε ηελφενδε Ηνδε βραυχηεν υνδ ωρδεν υνσ 
φρευεν, ωενν σιχη νοχη ωειτερε Ηελφερ βερειτερκλρεν κνντεν, δασσ διεσεσ Τρεφφεν αυχη 
ωειτερηιν ζυµ Ερφολγ γεφηρτ ωερδεν κανν. ∆ανκ ϕετζτ σχηον φρ Ευρε Μελδυνγεν. Φρ αλλ 
διεσε Ινιτιατιϖεν σαγεν ωιρ ειν ηερζλιχηεσ �∆ανκεσχην�!

Τϕα � διεσ αλλεσ ιστ ϖορ δεµ Ηιντεργρυνδ εινερ βεδευτσαµεν Εντσχηειδυνγ ζυστανδε γε−
κοµµεν. ∆υ, λιεβερ Γερτ, ηαστ αυφ δερ λετζτεν Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ ιµ Μρζ µιτ εινεµ 
Παυκενσχηλαγ � ανδερσ κανν µαν δασ νιχητ βεσχηρειβεν � διεσε νευεν Ωειχηενστελλυνγεν 
ιν δερ ςερεινσγεσχηιχητε υνσερερ Κλινγενδεν Βρχκε αυσγελστ. Γανζ ζυµ Σχηλυσσ δερ 
ςερσαµµλυνγ ηαστ ∆υ µιτ εινεµ εινζιγεν Σατζ �Ηιερµιτ λεγε ιχη µειν Αµτ αλσ ςορσιτζεν−
δερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε νιεδερ� � εινε γανζε Εποχηε ιν υνσερερ ςερεινσγεσχηιχητε ζυ 
Ενδε γεφηρτ. Ινζωισχηεν ωισσεν ωιρ, δασσ ∆υ ∆ιρ διεσε Εντσχηειδυνγ νιχητ λειχητ γεµαχητ 
ηαστ. Αβερ ωιρ σινδ φροη υνδ γεωισσ, δασσ ∆υ υνσερε Αρβειτ αυχη ωειτερηιν µιτ Ρατ υνδ 

ςερεινσναχηριχητεν
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Τατ υντερσττζεν ωιρστ. ∆εννοχη � ∆υ ηαστ εινεν �ςολλτρεφφερ� γελανδετ! Σο οδερ σο ηνλιχη 
ωρδε µαν εσ σαγεν, ωενν δερ 1. ΦΧ Κλν, ∆ειν Λιεβλινγσϖερειν, σο ϖιελ Τορε σχηιε⇓τ, δασσ 
ερ ωιεδερ ιν διε 1. Βυνδεσλιγα αυφστειγεν κανν. 

Βλενδεν ωιρ νυν ζυρχκ. Ιν δασ ϑαηρ 1987. ςιελε ϖον Ευχη ωαρεν ϖιελλειχητ δαβει, δεµ 
Γρνδερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε, Σεππ Γρεγορ, δασ λετζτε Γελειτ ζυ γεβεν. ∆υ, λιεβερ Γερτ, 
ηαστ δεν Σεππ βει ϖιελεν ςερανσταλτυνγεν βεγλειτετ, ηαστ ιην ιν ϕεγλιχηερ Ηινσιχητ υντερσττζτ, 
ηαστ βει αλλεν ςορβερειτυνγεν � ϖον δερ Λιεδεραυσωαηλ βερ δασ ςερϖιελφλτιγεν βισ ηιν ζυµ 
Ορδνεν υνδ ςερπαχκεν � τατκρφτιγ µιτγεηολφεν. Σεινερζειτ ηαβεν νυρ ωενιγε γεωυσστ, ωιε 
ναηε ∆υ βει Σεππσ Ακτιϖιττεν βετειλιγτ γεωεσεν βιστ. Μεινε Ναχηφορσχηυνγεν ζυ διεσεµ 
ηευτιγεν Αβενδ γεβεν µιρ διε Γεωισσηειτ, δασσ Σεππ Γρεγορ ιν σεινεµ Τεσταµεντ ∆ιχη, 
λιεβερ Γερτ, αλσ σεινεν Ναχηφολγερ αλσ Λειτερ διεσεσ ςερεινσ αυφγεφηρτ ηατ. Λειδερ ηαβε ιχη 
νοχη κεινε Βεσττιγυνγ διεσερ Τηεσε αυσ δεµ φερνεν Νορωεγεν βεκοµµεν. Αβερ δασ ιστ 
νιχητ ϖον µιρ, σονδερν ϖον εινερ κοµπετεντεν Περσον. 

Μιτ αλλ ∆εινεν Κρφτεν ηαστ ∆υ ∆ιχη ναχη Σεππσ Τοδ φρ ειν Φορτβεστεηεν δερ Κλινγενδεν 
Βρχκε εινγεσετζτ. ∆αφρ κννεν ωιρ ∆ιρ γαρ νιχητ γενυγ ∆ανκ σαγεν. 1989 γελανγ ∆ιρ 
δανν ειν γανζ γρο⇓αρτιγερ υνδ αβεντευερλιχηερ Χουπ. ∆ερ Καυφ δεσ Ηαυσεσ, ιν δεµ ϕετζτ 
υνσερ γεσαµτεσ Αρχηιϖ υντεργεβραχητ ιστ. ∆ασ ωαρ βει αλλ δεν ζυ βεωλτιγενδεν Ηρδεν 
υνδ Ηινδερνισσεν εινε εινµαλιγε Λειστυνγ! Ειγεντλιχη βεντιγεν ωιρ δαζυ δρινγενδ εινε 
∆οκυµεντατιον, υµ διεσεσ ςορηαβεν ινσ ριχητιγε Λιχητ ζυ σετζτεν υνδ φρ διε Ναχηφολγενδεν 
ϖερστνδλιχη ζυ µαχηεν. ∆ενν ιχη ϖερναηµ σχηον ιν δεν λετζτεν ϑαηρεν ιµµερ µαλ Ρυφε, διε 
δαραυφ ηινζιελτεν, αλλεσ λιεβερ ιν εινερ Γαραγε ζυ λαγερν υνδ δασ Ηαυσ ζυ ϖερκαυφεν... Ωιρ 
µχητεν ∆ιρ νυν διε Αυφγαβε βερτραγεν, διεσε ∆οκυµεντατιον ζυ ερστελλεν, λιεβερ Γερτ. 

Νυν − ωιρ ηαβεν εινε βυνδεσωειτε Ζεντραλε, υµ αλλε Λιεδδοκυµεντε ζυ αρχηιϖιερεν, ζυ 
σιχητεν υνδ ζυ ϖερϖολλστνδιγεν. Ωιρ ηαβεν εινε φυνκτιονιερε Ζεντραλε, διε ακτιϖ αρβειτετ, 
διε ιν δερ Σατζυνγ φεστγεσχηριεβενεν Ζιελε υµζυσετζεν. ςον διεσερ Ζεντραλε αυσ σινδ ωιρ 
ιν δερ Λαγε, διε ιν δεν Ρεγιονεν ωειτ ϖερστρευτεν Λιεδστυδιοσ ζυ υντερσττζεν; Προϕεκτε 
ζυ εντωιχκελν υνδ ζυ ρεαλισιερεν, διε ιν δερ Γεγενωαρτ διε Ζυκυνφτ υνσερερ Γεσελλσχηαφτ 
σιχηερν σολλ. 

 Λιεβερ Γερτ, εσ ωαρ ωοηλ αυχη ηαυπτσχηλιχη ∆εινε Ιδεε, εινε ωισσενσχηαφτλιχη αυσγεβιλ−
δετε Κραφτ ανζυηευερν, υµ αλλ διεσε Αυφγαβεν βεωλτιγεν ζυ κννεν. ∆ερ Αρβειτσβεγινν ϖον 
Σονϕα ϖορ νυνµεηρ 20 ϑαηρεν � ωιρ κννεν αλσο ιν διεσεµ ϑαηρ ειν Αρβειτσϕυβιλυµ φειερν 
� ωαρ τροτζ ϖιελερ Θυερελεν εινε τοταλ ριχητιγε υνδ ηευτε υνυµστριττενε Εντσχηειδυνγ. Νευε 
Εντωιχκλυνγεν ωυρδεν ανγεγανγεν, νευε Ωεγε εινγεσχηλαγεν. ϑηρλιχηε Στυδιενφαηρτεν 
ιν ευροπισχηε Λνδερ στεηεν σειτδεµ αυφ δεµ Προγραµµ. ∆ερ Λιεδερατλασ � ειν ϖον Σεππ 
ιµµερ ϖισιονρ γεπλαντεσ Προϕεκτ � ωυρδε αυφγελεγτ. Εινε φνφτε Αυσγαβε ιστ ιν Αρβειτ, ωιρ 
µσσεν αβερ νοχη ειν ωενιγ Γεδυλδ ηαβεν. Υνδ ωερ σχηον µαλ ςερανσταλτυνγεν ωιε ηιερ 
αυφ Ανναβεργ οδερ ανδερσωο γεπλαντ υνδ δυρχηγεφηρτ ηατ, δερ υνδ διε ωει⇓, ωελχη γρο⇓ε 
κρφτεζεηρενδε Αρβειτεν ϖον ∆ιρ υνδ Μαριε−Αλινε δαφρ γελειστετ ωυρδεν. 

Λιεβερ Γερτ. ηευτε ιστ ϕα ειν γεειγνετερ Ζειτπυνκτ, εινµαλ Βιλανζ ζυ ζιεηεν. Γεωισσερ−
µα⇓εν εινε Ζωισχηενβιλανζ, δενν ∆υ µαχηστ ∆ιχη ϕα νιχητ γνζλιχη ϖοµ Αχκερ. ∆υ βιστ 
ωειτερηιν ειν Τειλ ϖον υνσ, ϖον δερ Κλινγενδεν Βρχκε.

ςερεινσναχηριχητεν
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∆υ βιστ ειν Μανν µιτ �Εχκεν υνδ Καντεν�. Ιµµερ ωιεδερ φλλτ µιρ δασ αυφ, ωενν ιχη µιτ 
Μενσχηεν ρεδε, διε ∆ιχη σχηον λνγερ κεννεν. Μεινε νοχη ρεχητ κυρζε Ζειτ ϖον νυρ φνφ 
ϑαηρεν ιστ δα νιχητ σιγνιφικαντ, υµ ∆ειν Προφιλ δευτλιχη ωερδεν ζυ λασσεν.

ςιελε ϑαηρε αλσ ςορσιτζενδερ δερ Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ηαστ ∆υ αυφ δεµ 
Βυχκελ. Γανζε 31 ϑαηρε! ∆ενν σειτ 1981 ηαστ ∆υ διε Κλινγενδε Βρχκε αλσ Κπτν υνδ 
ζυγλειχη Στευερµανν δυρχη διε Ωιρρεν υνδ Στρµυνγεν δερ Ζειτ γεφηρτ. ∆ασ ηατ φρειλιχη 
σεινε Σπυρεν ηιντερλασσεν. ςιελε ςορστνδε, ϖιελε Φραυεν υνδ Μννερ ηαβεν σιχη ιν δεν 
Φηρυνγσγρεµιεν υµ διε Ζυκυνφτ υνσερερ Κλινγενδεν Βρχκε γεκµµερτ. ∆ιε Προτοκολλε 
δερ ςορστανδσσιτζυνγεν δερ λετζτεν 15 ϑαηρε ϖερδευτλιχηεν δασ. Λιεβε ϑυττα: ∆υ ηαστ µιρ 
σεινερζειτ εινεν Ορδνερ µιτ Προτοκολλεν δερ σεινερζειτιγεν ςορστνδε γεγεβεν, αυσ δενεν 
ιχη δασ εντνεηµεν κονντε. � Μανχηµαλ, λιεβερ Γερτ, σχηον ιστ εσ σεηρ εινσαµ υµ ∆ιχη 
γεωορδεν, ωασ ιχη ϖοµ ηευτιγεν Στανδορτ αυσ αυχη γυτ ϖερστεηεν κανν. Σχηιλλερ ηατ σει−
νεν Ωαλλενστειν σαγεν λασσεν, αλσ ερ ιµ Ρχκβλιχκ διε Γεσχηεηνισσε ρεφλεκτιερτε: �ςον δερ 
Παρτειεν Γυνστ υνδ Ηασσ ϖερφολγτ, σχηωανκτ σειν Χηαρακτερβιλδ ιν δερ Γεσχηιχητε�. Λιεβερ 
Γερτ, ∆υ ηαστ ζωαρ νιχητσ µιτ δεµ Γετµµελ εινεσ δρει⇓ιγϕηριγεν Κριεγεσ ζυ τυν. ∆οχη 
µιρ σχηειντ, ιργενδωιε σινδ διεσε Ωορτε αυχη φρ ∆ιχη ζυτρεφφενδ.

Σο φρευε ιχη µιχη βεσονδερσ, δασσ ωιρ δυρχη εινε ιν δεν λετζτεν ϑαηρεν δυρχηγεφηρτε 
νευε Φηρυνγσστρυκτυρ εινε ναχη Αρβειτσφελδερν ρεσσορτµ⇓ιγ αυφγετειλτε υνδ ζυ ϖεραντωορ−
τενδε Στρυκτυρ αυφγεβαυτ ηαβεν. ∆αδυρχη ηαβεν ωιρ ∆ιρ βερειτσ εινιγεσ αν ςεραντωορτυνγ 
αβγενοµµεν � υνδ ∆υ ηαστ εσ ζυνεηµενδ γεδυλδετ υνδ ακζεπτιερτ. Σοµιτ ωυρδεν οφτµαλσ 
κριτισιερτε εινσαµε Εντσχηειδυνγεν δεινερσειτσ αυσγεβλενδετ.

Υνδ νυν ηαστ ∆υ ∆ιχη µυτιγ εντσχηλοσσεν, εινεν Σχηλυσσστριχη ζυ ζιεηεν. ∆οχη δασ κανν ϕα 
νιχητ αλλεσ γεωεσεν σειν. Ωιρ ωρδεν υνσ σεηρ φρευεν, ωενν ωιρ ∆ιχη αυχη ωειτερηιν ανζαπφεν 
κννεν, υµ µιτ ∆εινεν Ερφαηρυνγεν υνδ Κενντνισσεν δασ Βεγοννενε φορτζυσετζεν.

Ωιρ αλλε, διε ηιερ ηευτε ζυσαµµεν γεκοµµεν σινδ, σαγεν ∆ιρ υνδ νατρλιχη αυχη Μαριε−
Αλινε 1000 ∆ανκ φρ ∆εινε υνδ Ευρε Αρβειτ, φρ Ευρε Ενεργιε, διε Ιηρ εινγεβραχητ ηαβτ. 
Ωιρ ωισσεν υµ δασ, ωασ Ιηρ ιν αλλ δεν ϑαηρεν ερφολγρειχη γελειστετ ηαβτ. Υνδ ϖερσπρεχηεν, 
διεσε Αρβειτ φορτζυσετζεν σο γυτ ωιρ κννεν.

Μεινε Ωορτε αλλειν γενγεν νιχητ, διεσεν ∆ανκ ιν αυσρειχηενδεµ Μα⇓ε αυσζυδρχκεν. 
∆αρυµ ηαβε ιχη εινε Βιττε � εινε Ιδεε � αν Ευχη ζυ ριχητεν: Ηιερ σινδ Παπιερστρειφεν, διε 
ωολλεν βεσχηριφτετ σειν. Ριχητετ βιττε αν δεν Γερτ ευρε γανζ περσνλιχηε Βοτσχηαφτ, ευρεν 
∆ανκ, Ευρε Γεδανκεν αυφ διεσε νοχη υνβεσχηριεβενεν Παπιερστρειφεν. Ιν εινερ ρυηιγεν 
Στυνδε καννστ ∆υ, Λιεβερ Γερτ, ∆ιρ διεσε Βοτσχηαφτεν δανν ζυ Γεµτε φηρεν. Ωιρ ηαβεν 
νοχη δασ γανζε Ωοχηενενδε ϖορ υνσ υνδ σοµιτ Ζειτ γενυγ, διεσε Στρειφεν µιτ Τεξτ ζυ 
ϖερσεηεν. ςιελεν ∆ανκ αν Ευχη ϕετζτ σχηον!

Σαγεν Βλυµεν µεηρ αλσ 1000 Ωορτε? Λιεβερ Γερτ, φρηλινγσηαφτε Φρευδε µχητεν ωιρ ∆ιρ 
γεβεν µιτ διεσεµ ϖιελφαρβιγεν Βλυµενστραυ⇓. Ιχη ωει⇓ � ∆υ βιστ ειν Γεντλεµαν � υνδ ωιρστ 
διεσεν δανν υνϖερζγλιχη ∆εινερ λιεβεν Φραυ ιν διε Ηνδε δρχκεν. ∆οχη ζυϖορ λσε εινεν 
κλεινεν Υµσχηλαγ ηεραυσ, δερ ∆ιρ διε Τρ φφνεν σολλ ζυ εινεµ σεηρ ϖον ∆ιρ γεσχητζτεν 
Κλεινκυνσταβενδ ιµ Παντηεον. Ζυ δεµ ∆υ σελβστϖερστνδλιχη ∆εινε Φραυ µιτνιµµστ.

Λιεβερ Γερτ. ςιελ Σπα⇓, ϖιελ Φρευδε υνδ Ωοηλεργεηεν � υνδ νοχηµαλσ: ϖιελεν, ϖιελεν 
∆ανκ φρ ∆εινεν λανγϕηριγεν Εινσατζ φρ διε Κλινγενδε Βρχκε! ♣

ςερεινσναχηριχητεν
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Προτοκολλ
δερ Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ δερ Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς. 

αµ 16. Μρζ 2013 ιµ Αρχηιϖ δερ Γεσελλσχηαφτ ιν Βονν

Βεγινν:   14.15 Υηρ
Ενδε:    17.10 Υηρ
Σιτζυνγσλειτυνγ:  Μανφρεδ Νιτσχηκε
Προτοκολλ:   Μαργρετ Φλοτηο

Τειλνεηµερ: ∆ιε Τειλνεηµερ (13) εργεβεν σιχη αυσ δερ βειγεφγτεν Τειλνεηµερλιστε
Ζυ δερ ςερσαµµλυνγ ωαρ ϖοµ ςορσιτζενδεν µιτ Σχηρειβεν βζω. Ε−Μαιλ ϖοµ 8. Φεβρυ−
αρ 2013 υντερ Βεκανντγαβε δερ Ταγεσορδνυνγ εινγελαδεν ωορδεν.

ςορ ΤΟΠ 1
ςορ Ειντριττ ιν διε Ταγεσορδνυνγ ωιρδ διε Φραγε δερ Γενεηµιγυνγ δεσ Προτοκολλσ δερ 
Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ (Μς) 2012 ανγεσπροχηεν υνδ δαραυφ ηινγεωιεσεν, δασσ νυρ 
ωενιγε Τειλνεηµερ διεσερ Μς ανωεσενδ σινδ. ∆εσηαλβ ωιρδ αυφ διε Γενεηµιγυνγ 
δεσ Προτοκολλσ ϖερζιχητετ (εινστιµµιγ). ∆ασ Προτοκολλ σολλ αν διε Σιτζυνγστειλνεηµερ 
ϖερσανδτ ωερδεν. ∆αβει σολλεν οφφενσιχητλιχηε Φεηλερ κορριγιερτ ωερδεν. ∆ιεσε σινδ ζυ 
ΤΟΠ 6 (6.3.) αυφγελιστετ.

ΤΟΠ 1 − Βεριχητ δεσ ςορστανδσ −
Μανφρεδ γιβτ εινεν κυρζεν ⇐βερβλιχκ βερ δασ ϖεργανγενε ϑαηρ. ∆ιε Κλινγενδε Βρχκε 
ηατ 182 ζαηλενδε Μιτγλιεδερ. ∆ρει Μιτγλιεδερ (Ανδρεασ Βλοχκ, Χλαυδια ∆ιεωαλδ υνδ Βιργιδ 
Ωελλερ) σινδ νευ εινγετρετεν. ∆ιε Ζαηλ δερ αυσγετρετενεν Μιτγλιεδερ ιστ λειδερ ηηερ.
∆αγµαρ Ωεγγε βεριχητετ βερ διε Φαηρτ ναχη Αϖιγνον, διε µιτ 34 Τειλνεηµερν ειν 
ϖολλερ Ερφολγ ωαρ, υνδ βερ διε Βεισετζυνγ ϖον Ανδρ Χηαδεµονψ ιν Παρισ, αν δερ 
ϖιελε Μιτγλιεδερ τειλγενοµµεν ηαβεν. ςερστορβεν σινδ ιµ ϑαηρε 2012 αυχη Ηελγα 
Λανγε υνδ Ροσωιτηα Κλεµισχη, αν δερεν Βεισετζυνγ εβενφαλλσ ζαηλρειχηε Μιτγλιεδερ 
τειλγενοµµεν ηαβεν.
∆ασ Λιεδερ−Αρχηιϖ υµφασστ ζυρ Ζειτ 1885 Λιεδερ. ∆αϖον σινδ ινζωισχηεν 1486 Λιεδερ 
αλσ �χαπελλα�−∆ατει βεαρβειτετ υνδ γεσπειχηερτ. Ηιερζυ ηαβεν ινσβεσονδερε Φρανζ 
Φεχητεληοφφ, Μανφρεδ Νιτσχηκε, Τινα Ηγελσχηφφερ, Ερνστ Βοχκηοφφ υνδ Σονϕα Οηλεν−
σχηλγερ βειγετραγεν.
Μιρϕαµ Ωει⇓ στελλτ δασ Προϕεκτ �Ερνευερυνγ δερ Ιντερνετπρσενζ� ϖορ. Εσ γεητ δαρυµ, 
διε Ωεβσιτε δερ Κλινγενδεν Βρχκε νευ ζυ γεσταλτεν. ∆ασ Λιεδαρχηιϖ σολλ σο προγραµ−
µιερτ ωερδεν, δασσ διε Ιντεγρατιον δερ Ινηαλτε ϖια ΧΜΣ (Χοντεντ Μαναγεµεντ Σψ−
στεµ, Ρεδακτιονσσψστεµ) µγλιχη ωιρδ. ∆ιε Λιεδερ σολλεν ναχη Σπραχηεν υνδ Τηεµεν 
γεορδνετ υνδ ιµ πδφ−Φορµατ πρσεντιερτ ωερδεν. Εινζεληειτεν δεσ Προϕεκτσ εργεβεν 
σιχη αυσ δεµ βειγεφγτεν Παπιερ �Ερνευερυνγ δερ Ιντερνετπρσενζ�.

ΤΟΠ 2 − Κασσενβεριχητ δεσ Σχηατζµειστερσ −
Ηεινζ Βεχκερ ερλυτερτ δεν ϑαηρεσαβσχηλυσσ 2012, δερ διεσεµ Προτοκολλ βειγεφγτ 
ιστ. Ερ ηεβτ ηερϖορ, δασσ διε Βειτργε υνδ Σπενδεν δερ Μιτγλιεδερ υµ ρδ. 30 % ζυ−
ρχκγεγανγεν σειεν. Εινε Μαηνακτιον ηαβε εινεν Ρχκλαυφ ϖον ρδ. 50 % ερβραχητ. 
Ινσγεσαµτ σει διε φινανζιελλε Σιτυατιον ζυφριεδενστελλενδ, αυχη δανκ δερ γρο⇓ζγιγεν 
Σπενδεν εινιγερ Μιτγλιεδερ.

ςερεινσναχηριχητεν
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ΤΟΠ 3 − Βεριχητ δερ Κασσενπρφερ −
∆ιε Κασσενπρφεριννεν Γερλινδ Λυτζ υνδ Γισελα Κλοσσ ηαβεν αυφ δεµ ϑαηρεσαβ−
σχηλυσσ αλσ Εργεβνισ ιηρερ Πρφυνγ διε Ορδνυνγσµ⇓ιγκειτ δερ Βυχηφηρυνγ υνδ διε 
Ριχητιγκειτ δεσ ϖοργελεγτεν Αβσχηλυσσεσ φεστγεστελλτ.

ΤΟΠ 4 − Εντλαστυνγ δεσ ςορστανδσ −
∆ερ ςορστανδ ωιρδ µιτ 8 Στιµµεν βει 5 Εντηαλτυνγεν εντλαστετ.

ΤΟΠ 5 − Ωαηλ δερ Κασσενπρφερ −
∆ιε Κασσενπρφεριννεν Γερλινδ Λυτζ υνδ Γισελα Κλοσσ ωερδεν εινστιµµιγ ωιεδεργε−
ωηλτ

ΤΟΠ 6 − Σονστιγεσ −
6.1. Αρβειτσκρεισ Προϕεκτε
Γυδρυν ∆εµσκι υνδ Σιγριδ Σταδλερ βεριχητεν:
−  ςοµ �Λιεδ δεσ Μονατσ� σινδ ινζωισχηεν 11 Αυσγαβεν ερσχηιενεν. Κνφτιγ ιστ εινε 

ζωειµονατλιχηε Φολγε δερ Ηεφτε ϖοργεσεηεν. ∆ιε Αυσγαβεν ωερδεν αν 277 ελεκτρο−
νισχηε Αδρεσσεν υνδ ζυστζλιχη 30 περ Ποστ ϖερσανδτ.

−  ∆ασ Ενκελτρεφφεν 2012 ηαττε 40 Τειλνεηµερ βει 7 Βετρευερν. ςον δεν Αυσγαβεν ιν 
Ηηε ϖον 2.426 Ευρο ωυρδεν δυρχη Βειτργε 2.184 Ευρο γεδεχκτ. ∆ιε Κλινγενδε 
Βρχκε γαβ εινεν Ζυσχηυσσ ϖον 600 Ευρο. Εσ ωυρδε εινε ϑυρτε γεκαυφτ, διε βει 
εινεµ Τρεφφεν αµ 21./22.4. εινγεωειητ ωερδεν σολλ. Χαρµεν Ηενζ πλαντ φρ 2014 ειν 
ζωειτεσ, εινωχηιγεσ Ενκελτρεφφεν ιµ Σχηωαρζωαλδ.

−  Ζυµ Ταγ δερ ∆ευτσχηεν Σπραχηε ηαβεν 26 Σνγερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε αµ 8.9. 
ιν δερ Κλνερ Ιννενσταδτ Λιεδερ δερ ΚΒ ϖοργετραγεν.

−  Ιν διεσεµ ϑαηρ ωιρδ δερ Αρβειτσκρεισ ειν Λιεδερηεφτ �Γλχκωνσχηε� µιτ Χ∆ ηεραυσ−
γεβεν.

−  ∆ασ διεσϕηριγε ϑαηρεσσινγεν αυφ δεµ Ανναβεργ ιµ Φεβρυαρ ηαττε 40 Τειλνεηµερ. 
Ερστµαλσ ωαρ εινε Σααλµιετε (100 Ευρο) ζυ εντριχητεν.

6.2. Φρ δασ Πυτζεν ιµ Αρχηιϖ κονντε διε βεναχηβαρτε Φαµιλιε Νασσρ γεωοννεν ωερδεν.

6.3. Ιµ ζυ ϖερσενδενδεν ςορϕαηρεσπροτοκολλ (σιεηε οβεν ζυ �ςορ ΤΟΠ 1�) σολλεν φολ−
γενδε Κορρεκτυρεν ϖοργενοµµεν ωερδεν:
−  Ζυ ΤΟΠ 6 (6.2. Σατζ 1− Ενκελτρεφφεν −): �6µαλ� σταττ �5µαλ� (12 ϑα−Στιµµεν, 1 Νειν−

Στιµµε)
−  Ζυ ΤΟΠ 6 (6.4. − Πυτζακτιον−): Σατζ 2 σολλ ωιε φολγτ λαυτεν: �ςον δεν Τειλνεηµερν δεσ 

Ανναβεργ−ϑαηρεσσινγενσ ωυρδε εινε Σπενδε ϖον 107 Ευρο φρ διε Ρεινιγυνγ δεσ 
Αρχηιϖσ γεσαµµελτ; δασ Γελδ ρειχητε φρ διε Ρεινιγυνγ δεσ Τεππιχησ.� (11 ϑα−Στιµ−
µεν, 3 Εντηαλτυνγεν)

−  Ζυ ΤΟΠ 6 (6.7. − Αρβειτσκρεισ Προϕεκτε −): Ιν Αβσατζ 2 Σατζ 1 ιστ διε ϑαηρεσζαηλ 2008 
δυρχη διε Ζαηλ 2004 ζυ ερσετζεν (8 ϑα−, 3 Νειν−Στιµµεν).

−  Ιµ γλειχηεν Αβσατζ ιστ δερ Ναµε �Γυδρυν ∆εµσκι� δυρχη δεν Ναµεν �Σιγριδ Σταδ−
λερ� ζυ ερσετζεν (8 ϑα−, 3 Νειν−Στιµµεν).

−  Ζυ Τοπ 7: Ιν Αβσατζ 2 σολλ δασ Ωορτ �Μιτγλιεδσβεφρειυνγ� δυρχη διε Ωρτερ �Βεφρειυνγ 
ϖον δερ Ζαηλυνγ δεσ Μιτγλιεδσβειτραγσ� ερσετζτ ωερδεν (12 ϑα−Στιµµεν, 1 Νειν−
Στιµµε).

6.4. Γερτ Ενγελ ερκλρτ σεινεν Ρχκτριττ ϖοµ Αµτ δεσ ςορσιτζενδεν δερ Κλινγενδεν Βρχκε.

Μανφρεδ Νιτσχηκε ςερσαµµλυνγσλειτερ   Μαργρετ Φλοτηο Προτοκολλφηρεριν

ςερεινσναχηριχητεν
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Βεριχητ ϖοµ 171. Σινγεν αυφ Ανναβεργ, 
ϖοµ 24. βισ 26. Μαι 2013

ϖον ∆αγµαρ Ωεγγε, Λυζερν/ΧΗ

∆ασ ωαρ ωιρκλιχη ειν σεηρ σπεζιελλεσ Τρεφφεν αυφ Ανναβεργ, διεσεσ Μαλ! Ωαρυµ? Ωειλ 
νεβεν δεµ Τηεµα δεσ Ωοχηενενδεσ: �Κρυτερ υνδ Υνκρυτερ� � Γερδ Ενγελ αυσ δεµ ςορ−
στανδ ϖεραβσχηιεδετ ωυρδε. Ερ ηατ διε Κλινγενδε Βρχκε ιν ∆ευτσχηλανδ ϕα σειτ 31 ϑαηρεν 
αλσ ςορστανδσϖορσιτζενδερ εντσχηειδενδ µιτγεσταλτετ. Κλαυσ Ηβλ ηατ ιν εινερ Ωρδιγυνγ 
σεινερ ςερδιενστε αυφ διε εντσχηειδενδεν Στατιονεν σεινερ Αρβειτ φρ διε Κλινγενδε Βρχκε 
ηινγεωιεσεν:

∆α ιστ ζυερστ διε λανγϕηριγε πρακτισχηε Ζυσαµµεναρβειτ µιτ Σεππ Γρεγορ, διε ναχη σεινεµ 
Τοδ βεργινγ ιν σεινε Λειτυνγ δερ Κλινγενδεν Βρχκε, διε Σεππ ιηµ ωοηλ ανϖερτραυτε. 1991 
σοργτε ερ δανν δυρχη εινεν βεηερζτεν Χουπ δαφρ, δασσ δασ Αρχηιϖ ειν ωρδιγεσ Ζυηαυσε 
βεκαµ, σταττ ιν εινε Γαραγε αυσγελαγερτ ζυ ωερδεν! Νιχητ αλλε Λευτε κονντεν δαµαλσ δεν 
σχηνελλεν Εντσχηλυσσ βιλλιγεν. Αβερ διε Γελεγενηειτ, ειν κλεινεσ Ρειηενηαυσ ιµ Ταννεν−
βυσχη αλσ Ηειµατ ζυ ερωερβεν, ωαρ δοχη εινµαλιγ υνδ γενγενδ Μενσχηεν φανδεν σιχη 
βερειτ, δεν Καυφ µιτ ∆αρλεηεν ζυ υντερσττζεν. Υνδ ινζωισχηεν ιστ αλλεσ αββεζαηλτ υνδ δασ 
Ηαυσ σχηυλδενφρει!

Υνδ δανν ιστ δα διε λιεβε Σονϕα, σειτ 1993, αλσο σειτ 20 ϑαηρεν, αλσ ωισσενσχηαφτλιχηε 
Μιταρβειτεριν ανγεστελλτ. Αυχη ετωασ, ωασ αυσ δερ Σιτυατιον σχηνελλ υνδ οηνε γροσσεσ 
Αβσπρεχηεν γεσχηαη υνδ εινιγεν Μιτγλιεδερν υνντιγ ερσχηιεν. Ινζωισχηεν ηατ σιχη αβερ 
γεζειγτ, ωιε ωερτϖολλ διε γρο⇓ζγιγε Μιταρβειτ ϖον Σονϕα φρ δεν Φορτβεστανδ δερ ΚΒ. ωαρ 
υνδ ιστ: Σεππσ υνϖερωιρκλιχητεσ Ζιελ, εινεν Λιεδερ−Ατλασ ηεραυσζυγεβεν, ωυρδε, ζυνχηστ 
µιτ Γελδερν αυσ εινεµ Βερλινερ Σχηυλπροϕεκτ, ιν Ανγριφφ γενοµµεν. ∆ρει Βνδε δεσ 
Λιεδερ−Ατλασσεσ εντστανδεν σο, ζυνχηστ δυρχη δεν Ανστο⇓ ϖον Φερδινανδ Σχηορµανν ιν 
Βερλιν, υνδ δαναχη εργνζτε υνδ ερωειτερτε Σονϕα διεσεσ ςορηαβεν υµ ινζωισχηεν ζωει 
Βνδε. Ηινζυ κοµµεν διε δυρχη Σονϕα σοργφλτιγ γεπλαντεν Ρεισεν αλλε ϑαηρε ωιεδερ. Σο 
σινδ µιρ διε Ρεισεν ναχη Βαρχελονα, ∆υβλιν υνδ Αϖιγνον ιν δεν λετζτεν δρει ϑαηρεν µιτ 
ιηρεν Σπραχηωορκσηοπσ νοχη ιν λεβενδιγερ Εριννερυνγ. 

Αµ Σχηλυσσ δερ βεωεγενδεν ςεραβσχηιεδυνγ Γερδσ υνδ Μαριε−Αλινεσ ωυρδε Γερτ εινγε−
λαδεν, ιν δερ νχηστεν Ζειτ δοχη µαλ διε Μεµοιρεν δερ κλινγενδεν Βρχκε αυσ σεινερ Σιχητ 
αυφζυσχηρειβεν. Εσ ωρε ωυνδερβαρ, ωενν ερ διε Ζειτ φινδετ, διεσεσ νοχη ζυ τυν.

ϑοηαννα Ακοµεαη, διε εξτρα φρ δεν Αβενδ ϖορβεικαµ, βεενδετε διε ςεραβσχηιεδυνγ 
µιτ εινεµ Λιεδ δερ Βλχκ Φσσ, ωασ Γερδ αυσ δερ Σεελε σπραχη: ηε δειτ ετ ωιεη υν δοη 
δειτ ετ ωιεη. 

Νεβεν δερ ςεραβσχηιεδυνγ ϖον Γερδ γαβ εσ νοχη εινεν Περσονενωεχησελ αυφ Ανναβεργ: 
Ανδρεσ Υρδζε, δερ δασ Ηαυσ ϖιελε ϑαηρε γελειτετ ηαττε, ηατ διε Λειτυνγ αν Αλεξισ Στακελισ 
βεργεβεν, εινεν ϕυνγεν Λιταυερ Τηεολογεν. Ερ ωυρδε µιτ εινεµ σχηνελλ αυφπολιερτεν λιταυ−
ισχηεν Λιεδ ζνφτιγ ϖον υνσ βεγρ⇓τ. Υνδ σο γινγ ειν δενκωρδιγεσ Τρεφφεν αυφ Ανναβεργ 
ζυ Ενδε.  ♣ 

Ανναβεργ
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∆ιε Κλινγενδε Βρχκε ιν ΑςΙΓΝΟΝ 2012
ϖον Μεχητιλδ Ριξιυσ, Βερλιν

Νοχη ιστ εσ Ωιντερ. ςιελ Σχηνεε ιστ γεφαλλεν 
υνδ δµπφτ διε λρµενδεν Σταδτγερυσχηε. 
Κερζενλιχητ ερηελλτ δεν Ραυµ, ιν δεµ ιχη 
σιτζε υνδ µεινε Γεδανκεν ναχη Αϖιγνον 
σχηωειφεν λασσε ζυρ Λιεδερρεισε ιµ Ηερβστ 
(Μιττε Οκτοβερ ) 2012.

Σοµµερλιχηε Τεµπερατυρεν υµηλλτεν υνσ 
σοωιε ωυνδερϖολλε ∆φτε � βεσονδερσ Τηψ−
µιαν υνδ Ροσµαριν; διε Ολιϖενβυµε ηινγεν 
ϖολλερ ρειφερ Φρχητε υνδ γρο⇓ε Μενγεν 
ϖερσχηιεδενερ Πιλζσορτεν χηαρακτερισιερτεν 
δασ Βιλδ ϖον Οβστ− υνδ Γεµσεµρκτεν.

∆ιεσ σινδ διε Βιλδερ, διε αλσ ερστε αν µιρ 
ϖορβερζιεηεν, ϕετζτ δα ιχη µιχη αυφ Αϖιγνον 
βεσιννε.

Υνσερ Ηοτελ εντσπραχη � ζυνχηστ � νιχητ 
διεσερ σεγενσρειχηεν Φλλε. Σεινε Λαγε ζωι−
σχηεν ΤΓς−Βαηνηοφ υνδ Αϖιγνον−Σταδτ µιτ 
Βλιχκ αυφ Τανκστελλε υνδ Βαυστελλεν ινµιττεν 
εινεσ Γεωερβεγεβιετεσ, διε Ζιµµερ σεηρ 
ενγ υνδ καυµ Αβλαγε− βζω. Σχηρανκφλχηε. 
Ιµµερηιν: Ζυ ϕεδεµ Ζιµµερ γεηρτε ειν 
σανιτρερ Βερειχη µιτ ∆υσχηε, Ωασχηβεχκεν 
υνδ ΩΧ, ωενν αυχη εβενσο βεενγτ. ∆ερ 
Εσσραυµ ωαρ γλειχηζειτιγ Ταγυνγσραυµ, 
δασ βεδευτετε, Τισχηε υνδ Στηλε µυσστεν 
σεχησµαλ αµ Ταγ ηιν− υνδ ωιεδερ ηεργερχκτ 
ωερδεν, υµ εντωεδερ δασ Εινε οδερ δασ Αν−
δερε τυν ζυ κννεν. Γλχκλιχηερωεισε ωαρεν 
διε Βαυστελλεν αυ⇓ερ Βετριεβ.

Ωαρυµ γεηε ιχη σο αυσφηρλιχη αυφ διε 
υ⇓ερεν Υµστνδε ειν? 

Κεινεσωεγσ υµ µιχη ζυ βεκλαγεν, αυχη 
νιχητ υµ στελλϖερτρετενδ φρ Ανδερε δασ Κλα−
γελιεδ ανζυστιµµεν. Ιµ Γεγεντειλ! ∆αδυρχη 
µχητε ιχη διε βεσονδερε Λειστυνγ ηερϖορηε−
βεν υνδ δαµιτ ϖερβυνδεν δασ ποσιτιϖε Γεφηλ, 
δασ σιχη εινστελλτ, ωενν � ωιε γεσχηεηεν 
� εινε γρο⇓ε Γρυππε ϖον Ινδιϖιδυαλιστεν 
βερ διεσε Ωιδριγκειτεν διε Σαχηε στελλτ, 

δερετωεγεν σιε ζυσαµµενγεκοµµεν ιστ. ∆ασ 
γεµεινσαµε Υµρυµεν φηρτε ζυ κρεατιϖεν 
Γεσταλτυνγσφορµεν σοωοηλ ιµ Ενδεργεβνισ 
αλσ αυχη ιν δερ Ωεγφηρυνγ υνδ ιµ Υµγανγ 
µιτεινανδερ; σο γαβ εσ ∆ισκυσσιονεν βερ 
µγλιχηε ςερνδερυνγεν δερ Σιτζορδνυνγ 
βισ ηιν ζυ µυτιγεµ εντσχηλυσσφρευδιγεµ 
Αυσπροβιερεν υνδ οφφενερ Ηαλτυνγ φρ ειν 
Φεεδβαχκ. 

∆ιε Φλλε λαγ ιν υνσ σελβστ υνδ � ωιε σιχη 
τγλιχη ιµµερ δευτλιχηερ ζειγτε � ιν δερ ωρ−
µενδεν Ηερζλιχηκειτ, µιτ δερ διε Εηελευτε, 
διε δασ Ηοτελ λειτετεν, υνσ βεδιεντεν υνδ 
διε Ρυµε ατµοσπηρισχη αυσγοσσεν; εινε 
Ατµοσπηρε αλσο, ιν δερ ωιρ υνσερε Φλλε 
αυσβρειτεν κονντεν.

Γλειχη αµ ερστεν Ταγ σπρενγτεν ωιρ δεν 
Ραηµεν δερ ρτλιχηεν Γεγεβενηειτεν µιτ 
Αλµυτ Μεψσ κλαρ στρυκτυριερτεµ ςορτραγ υνδ 
ταυχητεν ειν ιν διε Γεσχηιχητε Οκζιτανιενσ, 
διε Γεσχηιχητε δερ Προϖενχε:
− ϖον Λιγυρερν υνδ Κελτεν, διε σιχη 

ϖερµισχηεν,
− ϖον Γριεχηεν, διε ζυµ Ηανδελ ναχη Οκ−

ζιτανιεν κοµµεν, Ρεβστοχκ, Ολιϖενβαυµ 
υνδ Γελδ µιτβρινγενδ σιχη φριεδλιχη µιτ 
δεν Κελτο−Λιγυρερν ϖερβινδεν

− ϖον δερ Βεσετζυνγ δυρχη διε Ρµερ, διε 
µιτ δερ Γρνδυνγ δερ Προϖινχια Γαλλια 
Ναρβοννενσισ δεν Λανδωεγ ζυ δεν ρ−
µισχηεν Προϖινζεν ιν Σπανιεν σιχηερτεν. 
Αθυδυκτε, Τριυµπηβγεν, Τεµπελ υνδ 
Αµπηιτηεατερ υνδ ανδερε Πραχητβαυτεν 
ζευγεν νοχη ηευτε δαϖον.

− ϖον Ωεστγοτεν, Βυργυνδερν, Οστγοτεν υνδ 
Φρανκεν υνδ δερ Προϖενχε ιµ Ηειλιγεν 
Ρµισχηεν Ρειχη ∆ευτσχηερ Νατιον � νο−
µινελλε Ηερρσχηαφτ δερ δευτσχηεν Καισερ

− Αυφτειλυνγ δερ Προϖενχε υντερ δεν Γραφεν 
ϖον Βαρχελονα υνδ Τουλουσε δυρχη Ηειρατ 

Ρεισεν
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δερ Γραφεντχητερ υνδ ιν Φολγε διε Πργυνγ 
δερ προϖενζαλισχηεν Σπραχηε δυρχη διε 
καταλανισχηε

− ϖον ςερκετζερυνγ υνδ ςερφολγυνγ δερ 
Κατηαρερ/Αλβιγενσερ ιν εινεµ Εροβε−
ρυνγσφελδζυγ/Κρευζζυγ δερ φρανζσισχηεν 
Κρονε υνδ δεσ Παπστεσ, ιν δεµ Ραυβριττερ 
ζυ Κρευζριττερν γεµαχητ ωυρδεν (δαµαλιγε 
Αρβειτσβεσχηαφφυνγσµα⇓ναηµε)

− ϖοµ οκζιτανισχηεν Αδελ (Φρστεντµερ), 
δερ ιν Γεγνερσχηαφτ ζυµ φρανζσισχηεν 
Κνιγ στεηενδ αυφ δερ Σειτε δερ ϖερφολγτεν 
Κατηαρερ κµπφτ

− Νιεδερλαγε δερ Φρστεν υνδ Αυφτειλυνγ δεσ 
Γεβιετεσ υντερ δερ φρανζσισχηεν Κρονε 
υνδ δερ Ηερρσχηαφτ δεσ Παπστεσ � Ρεσιδενζ 
δερ Ππστε ιν Αϖιγνον

− ϖοµ Μασσακερ αν δεν Ωαλδενσερ−Προ−
τεσταντεν υνδ δεν σιχη ανσχηλιε⇓ενδεν 
Ρελιγιονσκριεγεν, Σιεγ δεσ Κατηολιζισµυσ 
� Σιεγ δεσ Ζεντραλισµυσ

− Πεστ υνδ Ρεβλαυσκρισε
− Φλοριερεν δερ Ωιρτσχηαφτ: Τυχηωεβερειεν 

υνδ −δρυχκερειεν, Κορβφλεχητερειεν, 
Γερβερειεν, Σειφενσιεδερειεν, Παπιερµα−
νυφακτυρεν, Φαψενχεωερκστττεν � Ηανδελ 
βερ Ρηνε υνδ δεν Ηαφεν ϖον Μαρσειλλε 
� ∆υαλισµυσ ζωισχηεν δεµ φεινεν ιντελλεκ−
τυελλεν Αιξ υνδ Μαρσειλλε αλσ Ηανδελσ− υνδ 
Αρβειτερµετροπολε

− ∆ιε Γεσχηιχητε δερ Προϖενχε ιστ χηα−
ρακτερισιερτ δυρχη ιηρ Βεστρεβεν, σιχη 
δεµ Κλαµµεργριφφ δεσ Ζεντραλισµυσ ζυ 
εντζιεηεν.

− Σο γιβτ εσ αυχη ηιερ ερηεβλιχηεν Ωιδερ−
στανδ γεγεν διε Βεσετζυνγ δυρχη διε 
∆ευτσχηε Ωεηρµαχητ υνδ ΣΣ � διε δευτ−
σχηεν Εµιγραντεν ιν δερ Προϖενχε (υντερ 
ιηνεν Βρεχητ, Μανν) λαυφεν νυν Γεφαηρ, 
ζυσαµµεν µιτ δεν Ναζισ αλσ ∆ευτσχηε 
σχηλεχητηιν ιν ειν Ιντερνιερυνγσλαγερ 
γεστεχκτ ζυ ωερδεν (βει Αιξ)

− 1990 Γεωιννε δερ Ρεχητσραδικαλεν υντερ 
Λε Πεν βει Κοµµυναλ− υνδ Ρεγιοναλ−

ωαηλεν; 1998 Φροντ Νατιοναλ ιν Ορανγε 
αβσολυτε Μεηρηειτ

− Βεγινν δεσ Εισενβαηνβαυσ ιµ 19. ϑαηρηυν−
δερτ βισ ηιν ζυρ ςολλενδυνγ δερ ΤΓς−Λινιε 
Μαρσειλλε � Παρισ ιµ ϑαηρε 2001 µαχητ δεν 
ηευτιγεν Μασσεντουρισµυσ µγλιχη.

∆υρχη διε σπεζιελλε Γεσχηιχητε δερ Σταδτ 
Αϖιγνον φηρτε υνσ Ρολφ Βρεψµεψερ ιν Φορµ 
εινερ Σταδτβεσιχητιγυνγ. Ερ λεβτ σχηον 20 
ϑαηρε ιν Αϖιγνον υνδ ωαρ αλσ Ρεισελειτερ 
ιν διεσερ Ρεγιον ττιγ. Σεινε κοµπριµιερτ 
σπαννενδε ∆αρστελλυνγ βαηντε υνσ εινεν 
Ωεγ δυρχη διε ϖιελεν κλεινεν Στρα⇓εν υνδ 
διε Ωιρρεν δερ Γεσχηιχητε Αϖιγνονσ, δασ 
ιµ 14./15. ϑαηρηυνδερτ Ρεσιδενζ ϖον νευν 
Ππστεν ωαρ. Ιν ιηρεµ Ηερρσχηαφτσγεβιετ 
φανδεν διε ϖον δερ Ρεγιερυνγ ϖερφολγτεν 
ϑυδεν Ζυφλυχητ ιν Γηεττοσ.

Ρολφ Βρεψµεψερ ϖερστανδ εσ, δασ Ωισσεν 
δερ ΖυηρερΙννεν δυρχη γεζιελτε Φραγεν ιν 
σεινε Αυσφηρυνγεν µιτεινζυβεζιεηεν.

Ωιρ σινδ ϑοσεφ Ενγελ αυσ δεµ Λιεδστυδιο 
Ηειδελβεργ δανκβαρ, δερ � ιν Φρευνδσχηαφτ 
ζυ Ρολφ Βρεψµεψερ στεηενδ � υνσ διεσεν 
Κοντακτ ερµγλιχητ ηατ.

ϑα, υνδ Ρολφ Βρεψµεψερ ωαρ εσ, δερ δεν 
Κοντακτ ζυ Ρολανδ Πχουτ ηερστελλτε υνδ ιην 
φρ υνσ γεωιννεν κονντε. Ρολανδ Πχουτ 
ιστ ∆ιχητερ, ⇐βερσετζερ, ∆ραµατυργ, Λιτερα−
τυρκριτικερ, ϑουρναλιστ υνδ Εσσαψιστ; ιν δερ 
Προϖενχε γεβορεν υνδ δορτ σεινε Κινδηειτ 
ϖερβραχητ, σχηρειβτ υνδ ϖερφφεντλιχητ ερ ιν 
ζωει Σπραχηεν: οκζιτανισχη υνδ φρανζσισχη. 
Αλσ Σπεζιαλιστ δερ οκζιτανισχηεν Κυλτυρ κενντ 
ερ σιχη αυχη ιν δερ µυσικαλισχηεν ςολκσ−
ετηψµολογιε αυσ. Ερ µαχητε υνσ µιτ Λιεδερν 
ιν οκζιτανισχηερ Σπραχηε ϖερτραυτ, ορδνετε 
σιε ηιστορισχη ειν, σανγ σιε υνσ ϖορ υνδ µιτ 
υνσ γεµεινσαµ. Ερ ερζηλτε ϖον Νατυρ υνδ 
ςολκσλεβεν, σο αυχη ϖοµ προϖενζαλισχηεν 
Στιερκαµπφ, βει δεµ εσ ιµ Υντερσχηιεδ ζυµ 
καταλανισχηεν νιχητ δαρυµ γεητ, δασ Τιερ ζυ 

Ρεισεν
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ττεν, σονδερν λεδιγλιχη διε βυντε Ροσεττε 
�χοχαρδε� ζωισχηεν δεν Ηρνερν δεσ Στιερεσ 
ζυ εντρει⇓εν µιτ Ηιλφε εινερ εισερνεν Κραλλε, 
δερ �χροχηετ�. Ερ βραχητε υνσ Φρδρι Μιστραλ 
ναηε, δεν προϖενζαλισχηεν ∆ιχητερ υνδ Λιν−
γυιστεν, δερ σιχη φρ διε Ωιεδερβελεβυνγ υνδ 
δεν Ερηαλτ δερ προϖενζαλισχηεν Σπραχηε ειν−
γεσετζτ ηατ, διε ιµ 16. ϑαηρηυνδερτ ιµ σχηριφτ−
λιχηεν Σπραχηγεβραυχη δερ φρανζσισχηεν 
Σπραχηε ωειχηεν µυσστε; ιµ 19. ϑαηρηυνδερτ 
δανν αυχη ιµ µνδλιχηεν Σπραχηγεβραυχη. 
Φρδρι Μιστραλ ερστελλτε ειν Ωρτερβυχη 
ιν οκζιτανισχηερ Σπραχηε, ερηιελτ 1904 δεν 
Λιτερατυρνοβελπρεισ, υνδ µιττλερωειλε σινδ 
διε Στρα⇓ενσχηιλδερ ιν βειδεν Σπραχηεν ζυ 
λεσεν, σο αυχη σειν ςορναµε ≈Φρδρι↔ υνδ 
≈Φρδριχ↔. (Ανµερκυνγ: ∆ιεσεν κλεινεν Υν−
τερσχηιεδ ζυ κλρεν ιστ αλσο αυφσχηλυσσρειχη, 
δοχη µγεν διε ΚριτικερΙννεν µιτ ιηρεν 
κορριγιερενδεν Φραγεν ζυµινδεστ σολανγε 
ωαρτεν, βισ δερ Ρεφερεντ εινε Παυσε εινλεγτ, 
υµ δεν Γεδανκενφλυσσ φρ Ρεφερεντεν υνδ 
ΖυηρερΙννεν νιχητ ζυ υντερβρεχηεν.)

ςον Ρολανδ Πχουτ ερφυηρεν ωιρ, δασσ δασ 
Λιεδ �Συρ λε ποντ δ�Αϖιγνον λ�ον ψ δανχε� 
ζωαρ βεσαγτ, δασσ µαν αυφ δερ Βρχκε γετανζτ 
ηαβε, τατσχηλιχη αβερ ωαρ υνδ ιστ διε Βρχκε 
ζυ σχηµαλ, υµ δαραυφ ζυ τανζεν; γετανζτ 
ωυρδε υντερ δερ Βρχκε � σουσ λε ποντ � αυφ 
δερ Ινσελ Βαρτηελασσε.

Ρολανδ Πχουτ βερζευγτε γανζ βεσονδερσ 
µιτ σεινερ Φρευδε αν Μυσικ υνδ Ποεσιε.

∆ανκ δερ ςορβερειτυνγ δυρχη Αλµυτ Μεψσ 
ςορτραγ, φιελ εσ δενϕενιγεν ϖον υνσ µιτ Φραν−
ζσισχηκενντνισσεν λειχητερ, ιηµ ζυ φολγεν. 
Αυ⇓ερδεµ ερµγλιχητε Χηριστιανε Πε!εκ φρ 
αλλε εινε τρεφφενδε ⇐βερσετζυνγ. 

ςον σιχη σελβστ σαγτ Ρολανδ Πχουτ (σιννγε−
µ⇓ βερσετζτ): Ιχη ηαβε νιεµαλσ ειν Τηεµα 
φρ ειν Βυχη γεωηλτ; εσ ωαρ ϕεδεσ Μαλ δασ 
Λεβεν, διε Υµστνδε, διε µιχη βεαυφτραγτ 
ηαβεν ... 

Ωιρ κννεν ωοηλ δαϖον αυσγεηεν, δασσ 

ερ αυφ διεσε Ωεισε αυχη ζυ υνσ γεστο⇓εν ιστ. 
Ηερζλιχηεν ∆ανκ αυχη αν ιην.

Αν διεσερ Στελλε σει ιν βεσονδερεµ Μα⇓ε 
αυχη διε Αρβειτ δερ Μυσικερ ερωηντ: Μαν−
φρεδ Νιτσχηκε � Λειτυνγ υνδ Γιταρρε, Χελια 
Σπιεσ � Γειγε, ϑοηαννα Ακοµεαη � Ακκορ−
δεον υνδ Γερτρυδ Σταηλ � Γιταρρε. Σιε αλλε 
ηαβεν γρο⇓ε Αυσδαυερ υνδ Ιντενσιττ βει 
δερ Εραρβειτυνγ δερ ϖιελεν Λιεδερ γεζειγτ. 
Ιν διεσεµ Πυνκτ ηαβεν αλλε � εινσχηλιε⇓λιχη 
δερ ΤειλνεηµερΙννεν � µεινε Βεωυνδερυνγ. 
Φρ µιχη, διε ιχη νιχητ υνµιττελβαρ διε 
νευεν Λιεδερ ωειτερϖερµιττλε υνδ βισλανγ 
νοχη ωενιγε Λιεδερ κεννε, ιστ εσ σιννϖολλερ, 
µιτ ωενιγερ Λιεδερν βεκανντ γεµαχητ ζυ 
ωερδεν υνδ διεσε νιχητ νυρ δυρχηζυγεηεν, 
σπριχη ειν− ηχηστενσ ζωειµαλ ζυ σινγεν; ϕα, 
ιχη µχητε γερν ειν Λιεδ φτερ σινγεν, αλσο 
ναχη δερ Ερστεραρβειτυνγ αν δεν Φολγεταγεν 
ωιεδερ αυφνεηµεν, σεινε Κλανγφαρβε στρκερ 
ναχηεµπφινδεν υνδ ηεραυσβρινγεν υνδ σο 
µεηρ διε Λυστ αµ Σινγεν εντφαλτεν κννεν 
µιτ δεµ Ζιελ, δασ ειν οδερ ανδερε Λιεδ αλσ 
Σχηατζ µιτ ναχη Ηαυσε ζυ τραγεν. Γεωισσ, εσ 
γιβτ διε Χ∆ µιτ δεν Λιεδερν φρ ειν ιν δερ 
Γεµεινσχηαφτ λεβενδιγ γεωορδενεσ Λιεδ ειν 
βεσονδερερ Σχηατζ.

Αυφ δεµ αυφραγενδεν Φελσεν Αϖιγνονσ 
στεηενδ, υµωεητ ϖοµ Μιστραλ, γενοσσεν 
ωιρ δασ κλαρε Λιχητ δερ Προϖενχε, δασ υνσ αν 
διεσεµ Ταγ εινεν Ωειτβλιχκ γεωηρτε βισ ζυµ 
Μοντ ςεντουξ. ∆ασ Λιχητ δερ Προϖενχε ωαρ 
εσ αυχη, δασ βεσονδερσ ιµ 19./20. ϑαηρηυνδερτ 
ϖιελε Μαλερ ανζογ υνδ/οδερ φεστηιελτ.

Σονϕα Οηλενσχηλγερ νανντε σιε ιν ιηρεµ 
ςορτραγ διε �Μαλερ δεσ Λιχητσ�. ∆αρυντερ: 
Παυλ Χζαννε 1839�1906, ςινχεντ ϖαν Γογη 
1853�1890, Ηενρψ Ματισσε 1869�1954,  
Πιερρε−Αυγυστε Ρενοιρ 1841�1919, Παβλο Πι−
χασσο 1881�1973, Μαρχ Χηαγαλλ 1887�1985, 
ςιχτορ ςασαρελψ 1906�1997, Νιχολασ δε Σταλ 
1914�1955. Παυλ Γαυγυιν 1848�1903, εινεµ 

Ρεισεν
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ςορσχηλαγ ϖαν Γογησ ιν διε Προϖενχε γεφολγτ, 
λιε⇓ σιχη νιχητ σο σεηρ ϖοµ Ζαυβερ δεσ Λιχητσ 
βαννεν υνδ βλιεβ νιχητ λανγε, εβεν νιχητ νυρ 
αυφ Γρυνδ δερ ηεφτιγεν Κονφλικτε ζωισχηεν 
ιηµ υνδ ϖαν Γογη, ιν δερεν Φολγε ϖαν Γογη 
σιχη σελβστ ειν Οηρ αβγεσχηνιττεν ηατ.

∆ασ Λιχητ δερ Σοννε λσστ διε Φαρβεν 
γεραδεζυ εξπλοδιερεν. Σονϕα Οηλενσχηλγερ 
σχηιλδερτε εινδρυχκσϖολλ δασ Ρινγεν δερ 
Κνστλερ ιν δεµ ςερσυχη, διε ιντενσιϖε 
Λευχητκραφτ δερ Φαρβεν εινζυφανγεν. Βεσον−
δερσ ϖαν Γογη λιττ δαρυντερ, δασσ ερ γλαυβτε, 
διε Φαρβεν δεσ Ηιµµελσ νιε γανζ γεναυ ζυ 
τρεφφεν. 

Ψϖεσ Κλειν 1928�1962 κονζεντριερτε σιχη 
αυφ δασ Βλαυ, εντωιχκελτε ειν Υλτραµαρινβλαυ, 
πατεντιερτ αλσ �Ιντερνατιοναλ Κλειν Βλυε�, 

δασ ζυρ Ζειτ ιν δερ Αυσστελλυνγ �∆ερ γετειλτε 
Ηιµµελ� ιν Βερλιν ζυ σεηεν ιστ.

Αβσχηλιε⇓ενδ σει νοχηµαλσ αλλεν γεδανκτ, 
διε ιµ Γρο⇓εν υνδ Κλεινεν ζυρ Φλλε διεσερ 
ιντερεσσαντεν Ωοχηε βειγετραγεν ηαβεν, σει 
εσ ιµ ςορφελδ δερ Ρεισε οδερ/υνδ υνµιττελβαρ 
ϖορ Ορτ.

∆εν Εηελευτεν, διε δασ Ηοτελ βεωιρτ−
σχηαφτετεν, κονντεν ωιρ δανκεν µιτ εινεµ 
Λιεδ, δασ σιε σελβστ ιν δερ Σχηυλε γελερντ 
ηαττεν υνδ δασ δυρχη υνσ ιν ιηρερ Εριννερυνγ 
ωιεδερ ωαχηγερυφεν ωορδεν ωαρ. Σιε βατεν 
υνσ, διεσεσ Λιεδ φρ σιε ζυ σινγεν, ειν Λιεδ 
ϖον εινεµ ςογελ, δερ αυφ εινερ Βρχκε σινγτ: 
Συλ πουν δε Ναντο (Σε χαντο) (Νρ. 46 ιµ 
οκζιτανινισχηεν Ρεπερτοιρε δερ Κλινγενδεν 
Βρχκε. Ειν βεωεγενδερ Αβσχηλυσσ! ♣

Ρεισεν
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∆ερ Κανον �Σινε Χερερε ετ Βαχχηο�
ςον Σονϕα Οηλενσχηλγερ, Βονν

Σινε Χερερε ετ Βαχχηο ιστ ειν Κανον φρ ϖιερ Στιµµεν. Ερ ωυρδε γεσχηριεβεν ϖον 
δεµ Αµστερδαµερ Κοµπονιστεν υνδ Οργανιστεν ϑαν Πιετερσζοον Σωεελινχκ (1562−1621). 
ςερφφεντλιχητ ωυρδε ερ ιµ Λιϖρε σεπτιµε δερ ςοκαλκοµποσιτιονεν Σωεελινχκσ φρ Κον−
τρατενορ αλσ ϖιερστιµµιγερ Υνισονο−Κανον ιν Γ−∆υρ σοωιε αλσ ϖιερστιµµιγερ Κανον ιν 
υνισονο Β.

ϑαν Πιετερσζοον Σωεελινχκ ιστ φρ διε Κλινγενδε Βρχκε κειν Υνβεκανντερ. Αυσ σεινερ 
Φεδερ σταµµτ αυχη δερ λατεινισχηε Κανον φρ ϖιερ Στιµµεν ςανιτασ ϖανιτατυµ (Νρ. 608 
ιµ Ρεπερτοιρε δερ Κλινγενδεν Βρχκε). 

∆ερ ςατερ ϖον ϑαν, Πετερ Σωιββερτσζοον, ωυρδε ιν Καισερσωερτη βει ∆σσελδορφ γεβορεν. 
Ερ σιεδελτε 1562 ναχη Αµστερδαµ βερ, υµ δορτ δεν Οργανιστεν−Ποστεν αν δερ Ουδε Κερκ 
ζυ βερνεηµεν. Ερ ηειρατετε Μιττε 1558 Ελσκε Σωεελινγ, διε Τοχητερ δεσ Σταδτχηιρυργεν 
ϖον ∆εϖεντερ. ϑαν, δερ νοχη ζωει Γεσχηωιστερ ηαττε � Γερριτ, δερ Μαλερ ωερδεν σολλτε υνδ 
Μαρια �, ωυρδε ιµ Μαι 1562 ιν ∆εϖεντερ γεβορεν. Ερ ερηιελτ σεινεν ερστεν Μυσικυντερριχητ 
ωοηλ ϖον σεινεµ ςατερ. Ναχη δεσσεν Τοδ � ϑαν ωαρ γεραδε 11 ϑαηρε αλτ � σετζτε ερ δεν Υν−
τερριχητ µιτ Ηιλφε ηευτε υνβεκανντερ Γννερ αν εινερ δερ βειδεν Αµστερδαµερ Σταδτσχηυλεν 
φορτ. Σχηον φρη ερηιελτ ερ εινε Ανστελλυνγ αλσ Οργανιστ: Ωαηρσχηεινλιχη ωυρδε ερ 1577 � ιµ 
Αλτερ ϖον 15 ϑαηρεν �, σιχηερ αβερ 1580 Οργανιστ αν δερ Ουδε Κερκ ζυ Αµστερδαµ, αν δερ 
ερ βισ ζυ σεινεµ Τοδε αµ 16. Οκτοβερ 1621 ωιρκτε. ∆ερ γρ⇓τε Τειλ δερ Κοµποσιτιονεν 
Σωεελινχκσ ωαρ κιρχηλιχη βζω. λιτυργισχη εινγεβυνδεν.

Σινε Χερερε ετ Βαχχηο φριγετ ςενυσ, ωασ µιτ �Οηνε Χερεσ υνδ Βαχχηυσ φριερτ ςενυσ� 
ζυ βερσετζεν ιστ, ιστ, ωιε µαν αν δερ Νεννυνγ δερ δρει ολψµπισχηεν Γοττηειτεν ερκενντ, 
νατρλιχη κειν ρελιγισεσ Λιεδ. Εσ ηανδελτ σιχη ϖιελµεηρ υµ διε µυσικαλισχηε Φορµ εινεσ 
ιµ 16. ϑαηρηυνδερτ σεηρ γελυφιγεν Σπριχηωορτεσ, δασ αλσ σολχηεσ βερειτσ ιν εινερ Κοµδιε 
δεσ ρµισχηεν ∆ιχητερσ Τερενζ (Πυβλιυσ Τερεντιυσ Αφερ, 185 � 159 ϖ. Χηρ.) ζιτιερτ ωιρδ. Ιν 
δεµ υµ 160 ϖ. Χηρ. εντστανδενεν Στχκ Ευνυχηυσ βετριττ ιµ ςερλαυφ δερ Ερζηλυνγ ειν 
βετρυνκενερ ϕυνγερ Ατηενερ διε Βηνε. Ερ ηατ γυτ γεσπειστ υνδ κστλιχηεν Ωειν γετρυνκεν. 
∆αναχη ωαρ ερ βει εινερ Ηετρε υνδ ιστ νυν υ⇓ερστ ωοηλγελαυντ. Ερ στελλτ φεστ, δασσ σεινε 
Μιτµενσχηεν ιηµ ϖιελ νεττερ ερσχηεινεν υνδ ερ σιχη σελβστ ϖιελ φρηλιχηερ ϖορκοµµτ αλσ 
ϖορ δεµ Τρινκεν. ∆α λιεγτ εσ φρ ιην αυφ δερ Ηανδ �Σινε Χερερε ετ Λιβερο φριγετ ςενυσ� 
αυσζυρυφεν (Ζ. 732). (Λιβερ, εινε αλτιταλισχηε ςεγετατιονσγοττηειτ, ωιρδ βει Σωεελινχκ δυρχη 
Βαχχηυσ ερσετζτ.) Ερ ηατ νιχητ νυρ γελιεβτ, σονδερν αυχη γεγεσσεν υνδ γετρυνκεν!

∆ερ Αυσσπρυχη, δερ δεν Μενσχηεν οφφενσιχητλιχη σεηρ εινλευχητενδ ερσχηιεν, ηιελτ σιχη 
βερ ϑαηρηυνδερτε.

∆ερ ερστε, δερ δασ �γεφλγελτε Ωορτ� κοµµεντιερτε, ωαρ Αελιυσ ∆ονατυσ, δερ Λεηρερ δεσ 
Κιρχηενϖατερσ Ηιερονψµυσ. Ερ στελλτ φεστ, δασσ ιν δεµ Αυσσπρυχη εινε νατρλιχηε Ορδνυνγ 
ϖον χιβυσ (Σπεισε), ποτυσ (Τρανκ) υνδ λιβιδο ϖενερα (φλεισχηλιχηε Βεγιερδε) ωιδεργεγε−
βεν σει. ∆ιε νατρλιχηε Αβφολγε διεσερ δρει Τειλε βεινηαλτε εινε Κεττε ϖον Υρσαχηεν υνδ 
Ωιρκυνγεν. ∆α Εσσεν υνδ Τρινκεν διε Ωρµε δεσ µενσχηλιχηεν Βλυτεσ βεδινγεν, σει 
διε ςοραυσσετζυνγ φρ διε Βεγιερδε γεσχηαφφεν, διε νµλιχη δυρχη διεσεσ �ωαρµε Βλυτ� 
ερζευγτ ωερδε.

λατεινισχηερ Κανον
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Ερασµυσ ϖον Ροττερδαµ σχηλιε⇓τ ιν Αδαγια, δερ ϖον ιηµ ναχη 1508 ηεραυσγεγεβενεν 
Σαµµλυνγ βιβλισχηερ υνδ λατεινισχηερ Σπριχηωρτερ, αν ∆ονατυσ αν. Ερ ερλυτερτ, δασσ 
Σπεισε υνδ Τρανκ Ρειζµιττελ δερ Βεγιερδε σειεν. Ερ βερυφτ σιχη δαβει αυφ αντικε Αυτορεν, 
διε δεν Ωειν αλσ �Σαφτ δερ ςενυσ� βεζειχηνετεν. ∆ερ Ρεβενσαφτ, σο διε ηερκµµλιχηε 
Μεινυνγ νηρε διε Ερρεγβαρκειτ δερ Λιεβε υνδ ερλειχητερε σο δερ Λιεβεσγττιν ιηρε Τατεν 
(Αδαγια/Νρ. 97).

∆ιεσε Φορµ δερ Αυσλεγυνγ βλιεβ φρ δασ γανζε 16. ϑαηρηυνδερτ γλτιγ. ∆ασ Τηεµα ϖον Σινε 

Χερερε ετ Βαχχηο φριγετ ςενυσ ωυρδε νυν αυχη ϖον δεν βιλδενδεν Κνστλερν εντδεχκτ. 
∆ιε φρηεστε βιλδλιχηε ∆αρστελλυνγ διεσεσ Τηεµασ φινδετ σιχη ιν δεµ Εµβλεµβυχη Πιχτα 

ποεσισ. Υτ πιχτυρα ποεσισ εριτ δεσ Βαρτολοµυσ Ανυλυσ, δασ 1552 ιν Λψον ηεραυσγεγεβεν 
ωυρδε.

Ιµ Βεγλειττεξτ ηει⇓τ εσ: �Ωο ςενυσ ιστ, γιβτ εσ Εσσεν υνδ σταρκεν Ωειν ιµ ⇐βερφλυσσ. 
∆ιε Λιβιδο σχηυµτ βερ δυρχη εινεν µιτ Ωειν υνδ Εσσεν γεφλλτεν Βαυχη, ωηρενδ σιε 
οηνε διεσεν ερµαττετ υνδ ερσχηπφτ φριερτ.�

Ιν δερ ζωειτεν Ηλφτε δεσ 16. ϑαηρηυνδερτσ ωυρδε διεσε Μαξιµε ζυ εινεµ ποπυλρεν 
Τηεµα ϖον Γεµλδεν υνδ Κυπφερστιχηεν ϖορ αλλεµ ιν Ηολλανδ υνδ Φλανδερν.

Κνστλερ, διε διεσε Αλλεγοριε ιλλυστριερεν ωολλτεν, ηαττεν ζωει Μγλιχηκειτεν. Εντωεδερ 
σιε στελλτεν ςενυσ ιν δερ Γεσελλσχηαφτ ϖον Βαχχηυσ υνδ Χερεσ, βεζ. ιηρερ Αττριβυτε � Ωειν 
υνδ Φελδφρχητε � δαρ. 

Οδερ αβερ σιε ζειγτεν ςενυσ υνδ Αµορ, ωιε σιε σιχη αν εινεµ Φευερ ωρµεν, ωηρενδ 
διε βειδεν ανδερεν Γττερ σιχη ϖον ιηνεν αβωενδεν οδερ σιχη ιηνεν αυσ δεµ Ηιντεργρυνδ 
νηερν.

∆ασ Τηεµα βλιεβ νοχη ωηρενδ δεσ γεσαµτεν 17. ϑαηρηυνδερτσ ποπυλρ (ϖγλ. Πετερ Παυλ 
Ρυβενσ: Σινε Χερερε ετ Βαχχηο φριγετ ςενυσ, 1613, Γεµλδεγαλεριε Κασσελ).

∆ιε γρο⇓ε Ζαηλ ζειτγενσσισχηερ ∆αρστελλυνγεν, ϖορ αλλεµ ιν Εµβλεµεν � µειστ δρειτει−
λιγεν Βιλδ−Τεξτ−Εινηειτεν � υνδ ∆ρυχκεν, σχηυλτεν δεν Βετραχητερ, διε Αλλεγοριε αλσ κλαρε 
Ωαρνυνγ ϖορ δεν Γεφαηρεν ζυ σεηεν, διε ϖον εινερ βερµ⇓ιγεν Βεσχηφτιγυνγ µιτ δεν 
Φρευδεν δεσ Εσσενσ, Τρινκενσ υνδ σιννλιχηεν ςερλανγενσ αυσγεηεν.

∆ιε Αυσεινανδερσετζυνγ µιτ διεσεµ Τοποσ σπιεγελτ δαβει εινε σεηρ ηοηε κυλτυρελλε Εβενε 
δερ Μενσχηεν δεσ 16. υνδ 17. ϑαηρηυνδερτσ ωιδερ, σετζτε σιε δοχη ειν ρελατιϖ ηοηεσ Μα⇓ 
αν Λατειν− υνδ Μψτηολογιεκενντνισσεν ϖοραυσ. 

Μιτ δεµ Ναµεν δερ Χερεσ, δερ ρµισχηεν Γττιν δεσ Αχκερβαυσ, ωαρ δαβει νιχητ νυρ διε 
Ναηρυνγ ϖερβυνδεν, σονδερν αυχη διε Φρυχητβαρκειτ δερ γεσαµτεν Νατυρ, ινσβεσονδερε διε 
Αυσσαατ, δερεν Πφλεγε υνδ Ερντε, ωοµιτ διε Γττιν αυχη εινε Ερδµυττερ δαρστελλτ.

⊗ηνλιχη ϖερηλτ εσ σιχη µιτ Βαχχηυσ, δεµ Γοττ δεσ Ωεινεσ, ιµ ωειτερεν Σινν αυχη δερ 
ςεγετατιον βερηαυπτ. (Αν σεινερ Στελλε ιστ βει Τερενζ Λιβερ γενανντ, εινε αλτιταλισχηε 
Γοττηειτ δερ ςεγετατιον. Λιβερ υνδ σειν ωειβλιχηεσ Γεγενστχκ Λιβερα ηαττεν αυφ δεµ 
Αϖεντιν ιν Ροµ µιτ Χερεσ εινεν γεµεινσαµεν Τεµπελ.)

ςενυσ ιστ ωιεδερυµ διε αλτιταλισχηε Γττιν δεσ Φρηλινγσ υνδ δερ Γρτεν. Μιτ δερ ιν ρ−
µισχηερ Ζειτ ζυ βεοβαχητενδεν Ηελλενισιερυνγ δεσ ςενυσδιενστεσ, ωοµιτ διε ⇐βερναηµε 
ϖον Ειγενσχηαφτεν δερ Γττιν Απηροδιτε ϖερβυνδεν ωαρ, ωυρδε αυσ δερ Γαρτενγττιν διε 
Γττιν δερ Λιεβε.  ♣

λατεινισχηερ Κανον
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�Βρχκεν σχηλαγεν� βειµ Σδτρεφφεν 2013
ϖον Κλαυσ Ηβλ, Ωαιβλινγεν

Σδτρεφφεν 2013

∆ερ Βρχκενσχηλαγ βερ εινεν Ωασσερ−
λαυφ, Μενσχηεν αµ Υφερ, Βεγεγνυνγεν υνδ 
Γεσπρχηε ϖον Μενσχη ζυ Μενσχη � δασ 
διεσϕηριγε Τηεµα σχηλυγ εινεν γρο⇓εν 
Βογεν υνδ βοτ αβωεχησλυνγσρειχηε, υντερ−
ηαλτσαµε υνδ ινσπιρατιϖε Ηηεπυνκτε. Γε−
συνγεν υνδ γετανζτ ωυρδε ωιεδερ ιµ γρο⇓εν 
Ραυµ υντερ δεν ωυχητιγεν Ηολζβαλκεν ιµ 
∆αχηγεσχηο⇓ δεσ Κυλτυρηαυσεσ Σχηωανεν 
ιν Ωαιβλινγεν.

∆ασ Σδτρεφφεν ηατ σεινεν εινζιγαρτιγεν, 
ινδιϖιδυελλεν Χηαρακτερ δυρχη σεινε Προ−
γραµµγεσταλτυνγ ερηαλτεν. Μιτ Μανφρεδ 
Νιτσχηκε ρειστε ερνευτ ειν Μυσικυσ αν, δερ 
δυρχη σειν Ρεπερτοιρε ϖολλ γριεχηισχηερ, 
πορτυγιεσισχηερ, τσχηεχηισχη−µηρισχηερ, 
κροατισχηερ Λιεδερ ειν φαρβενπρχητιγεσ Βιλδ 
Ευροπασ δαρζυστελλεν ωει⇓. Ωερνερ υνδ Πιρκ−
κο Εβερηαρδτ βραχητεν αυσ δεµ φιννισχηεν 
Καρελιεν ειν βεζαυβερνδεσ Λιεδ �Ηειλανι 
κοτιν� δαρ, δασ ινσ Ρεπερτοιρε δερ Κλινγενδεν 
Βρχκε αυφγενοµµεν ωυρδε. Ζυσαµµεν 
µιτ Ερικα Ηαδαµχζικ υνδ Ραινερ Καισερ 
βερειχηερτε διεσερ ηαρτε Κερν δεσ Στυττγαρτερ 
Λιεδστυδιοσ Λιεδερ αυσ Ρυ⇓λανδ, Σπανιεν, 
Βοσνιεν υνδ νατρλιχη ∆ευτσχηλανδ. 

Ζυµ φεστεν Τεαµ ζηλεν αυχη Οττο Στολζ, 
Κονστανζ, υνδ Βιργιδ Βυργερ, Ηειδελβεργ. 

Ιηρε Λιεδϖορτργε ζηλεν ιµµερ ζυ δεν Η−
ηεπυνκτεν. Αλσ Σουϖενιρ ϖον δερ Στυδιενρεισε 
δερ Κλινγενδεν Βρχκε ιµ ϖεργανγενεν 
Ηερβστ δυρφτε αλσ Ρεπλικ δερ Τανζ αυφ δερ 
Βρχκε ϖον Αϖιγνον νιχητ φεηλεν. Σογλειχη 
γινγ διε µυσικαλισχηε Ρεισε ωειτερ γεν 
Νορδεν. ∆ιε Νιεδερδευτσχηε Σπραχηε ιστ 
ηευτζυταγε φρ ϖιελε ερκλρυνγσβεδρφτιγ 
υνδ δασ βερναηµ υνσερ Εξπερτε ∆ιεδριχη 
∆αννηειµ, Τβινγεν. Ειν κυντερβυντερ 
Τειλνεηµερκρεισ ερλεβτε διεσεσ Σινγτρεφφεν. 
Αλσ σιχη ζυ νχητλιχηερ Ζειτ αµ Σαµσταγ 
ιν δψναµισχηερ Ωεισε εινε Σινγσεσσιον ιν 
λοχκερερ Ατµοσπηρε εντωιχκελτε, ωαρ διε 
Βεγειστερυνγ αµ Ηηεπυνκτ. 

Αµ Σαµσταγ Ναχηµιτταγ γινγ εσ βει 
φρηλινγσηαφτεµ Σοννενσχηειν ινσ �Στδτλε�. 
∆ερ Ωεγ φηρτε δυρχη δασ αλτε Σταδττορ µιτ 
δεµ Βεινστεινερ Τυρµ ζυµ Φλοηµαρκτ ναηε 
δερ Ρεµσ οδερ ιν διε Γαλεριε, διε Παπ(ι)ερ 
Φασηιον πρσεντιερτε. ∆οχη ζυϖορ ωαρεν ϕα 
δυρχη τνζερισχηε Ρηψτηµικ διε Γελενκε 
γελοχκερτ. �Καφυ µι δραγα� ωυσστε ∆ορισ 
Γανζ ωιρκυνγσϖολλ αλσ Τανζ ζυ ζελεβριερεν, 
υνδ µανχηεσ ανδερε Σχηµανκερλ δαζυ. Φρσ 
νχηστε ϑαηρ σινδ σοµιτ διε Ερωαρτυνγεν ηοχη 
γεστεχκτ. Υνδ δερ Τερµιν στεητ αυχη σχηον 
φεστ: 13. βισ 15. ϑυνι 2014. Ανµελδυνγεν 
ωερδεν αβ σοφορτ ανγενοµµεν. 
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Στιµµεν ϖον Τειλνεηµερν δεσ Σδτρεφφενσ 2013
(ΚΗ) �Ιν Ωαιβλινγεν ερωαρτετε υνσ νεβεν δεµ ωυνδερσχην γελεγενεν αλτεν Στδτχηεν 

εινε αυσγεωογενε Μισχηυνγ αυσ σοργφλτιγ εραρβειτετεν ςορτργεν υνδ νευ ζυ ερλερνενδεν 
Λιεδερν. Εργνζενδ γαβ εσ Φρηλινγσσοννενσχηειν, Γεσπρχηε υνδ Γεσελλιγκειτ ιν εινεµ 
Βιεργαρτεν σοωιε αµ Αβενδ ειν φρειεσ Σινγεν µιτ ϖιελεν Τειλνεηµερν ιν γρο⇓ερ Ρυνδε 
� ινσγεσαµτ εινε γελυνγενε Σαχηε!� � Χλαυδια Βιεωαλδ, Ρο⇓ταλ.

(ΚΗ) �Βεσονδερε Ηηεπυνκτε ωαρεν διε ϖον Ωερνερ υνδ Πιρκκο Εβερηαρδτ ϖοργετρα−
γενεν σδαµερικανισχηεν Λιεδερ. ∆υρχη εινε περφεκτε Ινστρυµεντενβεγλειτυνγ υνδ δεν 
λανδεστψπισχηεν Ρηψτηµυσ κονντε µαν σιχη υνµιττελβαρ ιν διε Ατµοσπηρε εινεσ αργεν−
τινισχηεν Λοκαλσ ϖερσετζεν. � Ειν γρο⇓εσ Λοβ φρ διε ∆αρβιετυνγ εινεσ νευεν φιννισχηεν 
Λιεδεσ!� � Χαρµεν Ηενζ, Εππεληειµ  ♣

∆ιε Ηειµατ ιµ Λιεδ � Βολλµαννσρυη 2013
ϖον Ωολφραµ Εχκλοφφ, Ρεππενστεδτ

Αµ ϖερλνγερτεν Ωοχηενενδε ζυ Ηιµµελφαηρτ, ϖοµ 9. βισ ζυµ 12. Μαι 2013, φανδ δασ 
τραδιτιονσφεστε αβερ βισηερ ορτσφλχητιγε Ηιµµελφαηρτσσεµιναρ δεσ Λιεδστυδιοσ Βερλιν δερ 
Κλινγενδεν Βρχκε σταττ. Ναχη Ιηλοω υνδ Ωαλδσιεϖερσδορφ φανδ σιχη ιµ Κινδερερηολυνγσ−
ζεντρυµ (ΚΙΕΖ) Βολλµαννσρυη αµ Βεετζσεε ωεστλιχη ϖον Ποτσδαµ εινε ιδεαλε Βεγεγνυνγσ−
στττε, διε ϖοµ Πρεισ υνδ ϖον δερ Αυσσταττυνγ εινε γυτε Ωαηλ ωαρ. Αυχη δερ Αλπτραυµ εινερ 
ερνευτεν Συχηε 2014, διεσ σει ηιερ γλειχη ϖερµερκτ, σχηειντ βισ αυφ Ωειτερεσ αβγεωενδετ 
ζυ σειν � κοµµτ αλσο ζυηαυφ νχηστεσ ϑαηρ ωιεδερ δορτηιν.

Ωασ σολλτε νυν δερ Χηρονιστ ϖερµερκεν � αυ⇓ερ, δασσ εσ ωιεδερ εινµαλ ηερϖορραγενδ 
οργανισιερτ ωαρ (� αυχη ηιερ δαρφ δερ ∆ανκ αν δασ Βερλινερ Τεαµ νιχητ φεηλεν, ναµεντλιχη 
Μονικα Ρεβιτζκι, Αλµυτ Μεψ υνδ Υρσυλα Λινδερ!) υνδ δασ Προγραµµ µιτ δεν �Λιεδερν 
ζυµ Ανκοµµεν� υνδ ζυµ Τηεµα �Ηειµατ� ινηαλτσρειχη αβγεωιχκελτ ωυρδε (� ηερζλιχηεν 
∆ανκ ωιεδερυµ αν Μικ ∆εβοεσ υνδ διε ινστρυµεντιερενδεν Μυσιχι!)?

∆οχη � εσ γιβτ ανζυµερκεν, δασσ ωιρ ιν ζωει Φολγεν ειν σεηρ ζυ Ηερζεν γεηενδεσ Ρεφερατ 
ϖον Ελσβετη Γρεγορ ηρτεν, ιν δεµ σιε διε ωεσεντλιχηεν Κεννµαλε ϖον �Ηειµατ� δαρστελλτε, 

Βερλινερ Ηιµµελφαηρτσσινγεν2013
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Νχηστεσ Ανναβεργ Σινγτρεφφεν 20. � 22. Σεπ−
τεµβερ 2013 νοχη ζυ �αλτεν Πρεισεν�

(ΚΗ) Υντερ δεµ Λειττηεµα �Κλειδερ µαχηεν Λευτε� ερωαρτετ διε Τειλνεηµερ ειν ϖιελ−
φλτιγεσ, φαρβενφροηεσ Ωοχηενενδε. Εσ ιστ ερσταυνλιχη, ωιε γρο⇓ δασ Σπεκτρυµ ιµ ευροπ−
ισχηεν Λιεδγυτ ιστ, σιχη µιτ Ηεµδεν, Ηιρτενµντελ, Στιεφελ, Κλειδερ, Κλαµοττεν, Σχηρζεν 
υνδ ϖιελ µεηρ ζυ βεσχηφτιγεν. ∆ερ Σπτσοµµερ υνδ βεγιννενδε Ηερβστ ωιρδ ωιεδερ ειν 
φαρβενφροηεσ Ερλεβνισ ωερδεν. ∆ιε Τειλναηµε αν δερ αν διεσεµ Ωοχηενενδε σταττφινδενδεν 
Βυνδεσταγσωαηλ κανν φρηζειτιγ µιτ εινερ Βριεφωαηλ αβσολϖιερτ ωερδεν. Ζυµ λετζτεν Μαλ 
ωερδεν διε αλτεν Τειλναηµεγεβηρεν ιν Ανρεχηνυνγ κοµµεν. ∆ερ νευε Ηαυσλειτερ αυφ Αν−
ναβεργ ηατ διε Πρεισε φρ ⇐βερναχητυνγ υνδ Εσσεν ερηητ. Εσ ιστ υνσ γελυνγεν, φρ Μαι υνδ 
Σεπτεµβερ διε αλτεν Πρεισε εινγερυµτ ζυ βεκοµµεν. Αβ ∆εζεµβερ ωερδεν ωιρ ϕεδοχη διε 
νευεν Πρεισε ζαηλεν µσσεν. ∆ερ ςορστανδ ηατ αυχη διε Ταγυνγσγεβηρεν ανγεπασστ, αβερ 
ηηερε Ραβαττε φρ Μιτγλιεδερ ϖοργεσεηεν. Ωιρ βιττεν φρ διεσε Μα⇓ναηµε υµ ςερστνδνισ. 
Φρευεν ωιρ υνσ αυφ ειν Ωιεδερσεηεν αυφ Ανναβεργ ιµ Σεπτεµβερ! ♣

διε ϖορ αλλεµ ιν δερ ερζωυνγενεν Ηειµατλοσιγκειτ βεωυσστ ωερδεν (Ναχη ΥΝ−Σχητζυνγ 
σινδ ωελτωειτ 42 Μιλλιονεν Μενσχηεν αυφ δερ Φλυχητ!). Ζυρ ςερτιεφυνγ υνδ Ιλλυστρατιον δεσ 
ςορτραγσ σανγεν ωιρ διε Νατιοναληψµνεν ϖιελερ Λνδερ. Υνδ εσ γιβτ ωειτερ ανζυµερκεν, 
δασσ ωιρ εινεν ωυνδερσχηνεν Ναχηµιτταγ µιτ δεµ ∆υο Αναοσ (Ελενι Ιρακλεουσ υνδ Μαρχ 
Αλεξεψ) ϖερβραχητεν, διε υνσ εινιγε γριεχηισχηε Λιεδερ αυφ ιηρε ειγενε ποετισχηε Ωεισε 
βειβραχητεν. Υνδ αυχη αµ κλασσισχηεν �Αβενδ δερ Ταλεντε� γαβ εσ ιν δεν 21 σοργσαµ 
ϖορβερειτετεν Βειτργεν εινιγε Ηιγηλιγητσ.

Αυχη διε Ηειµφαηρτ ναχη Λνεβυργ/Ηαµβυργ, αυφ δερ ιχη µιτ Υλλα Κοεππεν υνδ Ελσ−
βετη δυρχη ωειτε Τειλε δερ Ελβταλαυεν βυµµελτε, ριεφ νοχη µανχη κλεινε Βεσονδερηειτ ιν 
Εριννερυνγ, διε ϕεδερ φρ σιχη µιτγενοµµεν ηαττε. � Φρ µιχη ωαρεν εσ διε αλλαβενδλιχηεν 
Ρυφε δερ Γρο⇓εν Ροηρδοµµελ αµ Βεετζσεε, δασ Κονζερτ δερ Ναχητιγαλλεν υνδ Ωαλδκυζε 
υνδ διε αυφρεγενδε Βαλζ δερ Γρο⇓τραππε ιν δεν Φευχητωιεσεν δεσ Μρκισχηεν Λυχη υνδ 
σχηλιε⇓λιχη ειν Σπαργελεσσεν αυφ Σχηλοσσ Ριββεχκ � λειδερ ωαρ δερ αλτε Ηερρ σχηον τοτ; ζυ 
γερν ηττεν ωιρ αυχη εινε Βιρνε βεκοµµεν � ♣

Βερλινερ Ηιµµελφαηρτσσινγεν2013
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Λιεδερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε 
βει Μυσικλεηρερ−Ταγυνγ

ϖον ϑ⌠ζσι Γρεγορ/Ηοργενζελλ υνδ Κλαυσ ΗβλΩαιβλινγεν

∆ιε αλλϕηρλιχηε, ιντερνατιοναλε Φορτβιλδυνγσ−Ταγυνγ δερ Ωαλδορφ−Μυσικλεηρερ φανδ Ανφανγ 
ϑανυαρ 2013 ιν Ραϖενσβυργ σταττ. Ειν Σεµιναρ βεσχηφτιγτε σιχη αν ϖιερ ςορµιτταγεν µιτ 
δερ ςερµιττλυνγ ϖον Λιεδερν αυσ ευροπισχηεν Λνδερν: ϑ⌠ζσι Γρεγορ ωυρδε ανγεσπροχηεν, 
Λιεδερ αυσ δεµ Φυνδυσ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ϖορζυστελλεν. 

∆ιεσερ µυσικαλισχηε Ωορκσηοπ ερωιεσ σιχη αλσ ειν ϖολλερ Ερφολγ. ∆ιε ηοχη µοτιϖιερτεν 
Μυσικλεηρερ, διε βερυφσβεδινγτ ςοµ−Βλαττ− υνδ µεηρστιµµιγεσ Σινγεν αλσ �Ηανδωερκ� 
µιτβραχητεν, ναηµεν διε Λιεδερ µιτ γρο⇓εµ Ενγαγεµεντ αυφ υνδ ωαρεν σεηρ αν υνσερερ 
Αρβειτ ιντερεσσιερτ. Αλσ σιχη ηεραυσστελλτε, δασσ φλµισχησπραχηιγε Τειλνεηµερ δαβει ωαρεν, 
ωυρδε κυρζφριστιγ δασ Προγραµµ εντσπρεχηενδ υµγεστελλτ, σο δασσ αυτηεντισχηε Αυσσπραχηε 
υνδ Λοκαλκολοριτ ερλεββαρ ωαρεν. Θυερφλτεν υνδ Γειγεν εργνζτεν σπονταν δεν Γεσανγ. 
Υντερ Ανλειτυνγ εινεσ τρκισχηστµµιγεν Λεηρερσ ωυρδε βει δερ Αβσχηλυσσϖερανσταλτυνγ 
υντερ ανδερεµ δασ Λιεδ �⇐σκδαρα γιδερικεν� πρσεντιερτ � ειν τολλεσ Ερλεβνισ! 

Αλλε Τειλνεηµερ κονντεν ρειχηηαλτιγεσ Ματεριαλ φρ δεν Υντερριχητ ιν ιηρεν Σχηυλεν µιτ−
νεηµεν. Ερφρευλιχηερωεισε φανδεν µεηρερε Λιεδερατλαντεν σοφορτ ιηρε Κυφερ. Βει διεσεµ 
Σεµιναρ κονντε αυφ κλασσισχηε Ωεισε διε Υρ−Ιδεε, Μυσικλεηρερ ζυ Μυλτιπλικατορεν υνδ 
Βρχκενβαυερν εινζυσετζεν, αυφ ωυνδερβαρε Ωεισε υµγεσετζτ ωερδεν. ♣

∆ιε Βοννερ υνδ Κλνερ Λιεδστυδιοσ ϕεωειλσ υντερ 
νευερ Λειτυνγ

(ΚΗ) ∆ερ Βοννερ Κρεισ ηατ σειτ Μαι ιµ Σεππ−Γρεγορ−Ηαυσ σειν νευεσ ∆οµιζιλ γεφυνδεν. 
∆ιε Λειτυνγ ηαβεν ϑυττα Γρασερ υνδ Καριν Ηλαϖ〈∀εκ βερνοµµεν. ςιελ Φρευδε υνδ ωειτερηιν 
γυτεσ Γελινγεν! (ϕσγρασερ≅ωεβ.δε / κ.ηλαϖαχεκ≅τ−ονλινε.δε)

Γερτρυδ Αλεξα ηατ ιµ Κλνερ Κρεισ διε Λειτυνγ βερνοµµεν. ∆ερ ςερανσταλτυνγσορτ 
αν Στ. Κυνιβερτ ωυρδε αυφγεγεβεν. Ωιρ ηαβεν υνσ βεµητ, διε ϖερστρευτεν Τειλνεηµερ 
ωιεδερ ζυσαµµενζυβεκοµµεν. Ζυνχηστ ηαβεν ωιρ υνσ µεηρµαλσ βει Γερτρυδ γετροφφεν. 
Μιττλερωειλε φινδεν διε Τρεφφεν ωεχησελνδ ιν πριϖατεν Ρυµεν ϖερσχηιεδενερ Τειλνεηµερ 
σταττ. Ινφοσ δαζυ κννεν ϖον δεν Τειλνεηµερν οδερ βει Γερτρυδ περ ε−Μαιλ ανγεφραγτ ωερδεν 
(γερτρυδ.αλεξα≅γµξ.δε).  ♣

Ελσβετη Γρεγορ φειερτε 80. Γεβυρτσταγ
(ΚΗ) ∆εν σιεβζιγστεν Γεβυρτσταγ ηαττεστ ∆υ, λιεβε Ελσβετη, ιµ γρο⇓εν Κρεισ ∆εινερ 

Φαµιλιε υνδ Φρευνδεν γεφειερτ υνδ βιστ γεεηρτ ωορδεν. Ζεην ϑαηρε σπτερ νυν ωαρ εσ ∆ειν 
Ωυνσχη, νυρ ιµ κλεινεν Ραηµεν δερ Φαµιλιε διεσεν Εηρενταγ ζυ βεγεηεν. ϑ⌠ζσι ρειστε αυσ 
δεµ Αλλγυ αν υνδ Ινγριδ καµ αυσ Βερλιν. 

∆ιε Κλινγενδε Βρχκε γρατυλιερτε ∆ιρ αυσ δερ Φερνε. Ακτιϖ υνδ φεστ εινγεβυνδεν βιστ 
∆υ ιµ Ηαµβυργερ Λιεδστυδιο υνδ ιµ Χηορ ∆εινερ Γεµεινδε. Ωιρ ωνσχηεν ∆ιρ εινε γυτε 
Γεσυνδηειτ, ϖιελε Βεγεγνυνγεν, ϖιελ Φρευδε υνδ Ωοηλεργεηεν. ♣

ςερµισχητε Κυρζινφορµατιονεν
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Ηοµεπαγε δερ Κλινγενδεν Βρχκε
(ΦΦ) Ναχηδεµ Μιρϕαµ Ωει⇓ ιµ λετζτεν ϑαηρ υνσερε Ηοµεπαγε ϖλλιγ ερνευερτ ηατ υνδ 

σιε σειτδεµ πφλεγτ υνδ εργνζτ, ηατ δερ ςορστανδ ιµ Φρηϕαηρ 2012 εινεν Αυφτραγ αν εινεν 
προφεσσιονελλεν Ωεβδεσιγνερ ϖεργεβεν, διε Ηοµεπαγε νοχη εινµαλ ζυ ϖερνδερν υνδ ειν 
Λιεδαρχηιϖ εινζυριχητεν, αυσ δεµ σιχη ιν Ζυκυνφτ ϕεδερ διε Λιεδερ δερ Κλινγενδεν Βρχκε 
κοστενλοσ ηερυντερλαδεν κανν. ∆ασ Κονζεπτ ωυρδε ιµ Φρηϕαηρ 2012 αυφ δερ Μιτγλιεδερ−
ϖερσαµµλυνγ ανγεκνδιγτ υνδ ϖοργεστελλτ. ∆ιε Λιεδερ σολλεν αυχη ναχη Τηεµεν αβρυφβαρ 
σειν. ∆ιε Ρεαλισιερυνγ λυφτ, αβερ ωιρδ νοχη εινιγε Ζειτ ιν Ανσπρυχη νεηµεν. ♣

Ωερ ηατ δασ σχηνστε Φοτο ϖον Σεππ Γρεγορ?
(ΚΗ) ∆ιε Προδυκτιον δεσ Ινφο−Φαλτβλαττεσ δερ Κλινγενδεν Βρχκε µαχητε δευτλιχη, δασσ 

διε ϖιελεν Ερλεβνισσε µιτ δεµ Γρνδερ υνδ φαηρενδεν Λειτερ ϖιελερ Λιεδστυδιοσ βισ ζυµ 
ηευτιγεν Ταγ ιν λεβενδιγεν Εριννερυνγεν �αρχηιϖιερτ� σινδ. Εσ γαβ δαµαλσ νοχη κεινε 
διγιταλε Φοτοωελτ υνδ σο σχηειντ εσ, δασσ νυρ ιν σεηρ γερινγεµ Μα⇓ Βιλδερ γεσχηοσσεν 
ωορδεν σινδ.

Ωιρ µχητεν ιµ Σεππ−Γρεγορ−Ηαυσ ειν Φοτοαρχηιϖ εινριχητεν υνδ ρυφεν αυφ, ιν αλτεν 
Φοτοαλβεν, ιν ζυ πριϖατεν Αρχηιϖεν υµφυνκτιονιερτε Σχηυηκαρτονσ υνδ ηνλιχηεν Αυφβε−
ωαηρυνγσβεηλτερν ναχη Φοτοσ υνδ Σχηναππσχησσεν ϖον Σεππ Γρεγορ ζυ φορσχηεν. Βιττε 
σενδετ διεσε Φοτοσ µιτ Ευρεµ Ναµενσηινωεισ αν διε Ρεδακτιονσλειτυνγ.

Ωιρ βεδανκεν υνσ ϕετζτ σχηον φρ Ευρε ειφριγε Συχηακτιον υνδ φρ µγλιχηστ ϖιελε Φοτο−
δοκυµεντε. Βεαβσιχητιγτ ιστ, βει Σονδερϖερανσταλτυνγεν εινε ςερνισσαγε ανζυβιετεν.

(ηιερ υντεν ζ. Β. εινσ ϖον 1983, ζυσαµµεν µιτ δεµ Εινσενδερ Καρλ ∆αβροωσκι) ♣

ςερµισχητε Κυρζινφορµατιονεν
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ΩΙΧΗΤΙΓ: Ανµελδυνγ φρ Ανναβεργ−Τρεφφεν!

(ΚΗ) Φρ εινε βεσσερε Οργανισατιον υνδ Κοορδινατιον µχητεν ωιρ διε βεκανντε ςοργαβε ιν 
Εριννερυνγ ρυφεν, δεν Ανµελδεσχηλυσσ ζυ εινεµ Ανναβεργ−Ωοχηενενδε ϖον δρει Ωοχηεν ζυ 
βεαχητεν. ∆ιε Ανµελδυνγ (µιτ Ανγαβε, οβ ΕΖ, ∆Ζ, ϖεγεταρισχηεσ Εσσεν) βιττε σενδεν αν: 

µαιλ≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε  οδερ περ Ποστ αν: 
Κλινγενδε Βρχκε, Στολπµνδερ Στρ. 24, 53119 Βονν. 

∆ιε ρεστλιχηεν Ανµελδεσχηλυ⇓τερµινε φρ διεσεσ ϑαηρ σινδ δεµναχη: 

1. Σεπτεµβερ, 17. Νοϖεµβερ 2013.
Φρ διε ⇐βερωεισυνγ δεσ Κοστενβειτραγσ βλειβτ εσ βει δεµ Σχηλυ⇓τερµιν 10 Ταγε ϖορηερ.

∆ιε Λιεδερηεφτε
(ΦΦ) Νεβεν δεν ϖιερ Λιεδερατλαντεν σινδ ιν δεν λετζτεν ϑαηρεν φρ δεν τγλιχηεν Γεβραυχη 

δρει 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�
ϑετζτ ωιεδερ λιεφερβαρ φρ 8,50 Ευρο πλυσ Πορτο βει: Γυδρυν ∆εµσκι, ςορ δερ Γεµεινδε 

14, ∆−51580 Ρειχησηοφ−Εχκενηαγεν, Τελ.02265−981546.

Λιεδερηεφτ Νρ. 3 �∆ιε Μηλε� ιστ δερζειτ λιεφερβαρ, 

Λιεδερηεφτ Νρ. 2 �Λιεδερ φρ αλλε Φλλε−1� ιστ δερζειτ νιχητ λιεφερβαρ
υνδ ωιρδ νευ βεραρβειτετ υνδ νοχη δυρχη δασ φολγενδε ωειτερε Ηεφτ εργνζτ.

Λιεδερηεφτ Νρ. 4 �Λιεδερ φρ αλλε Φλλε−2�
Λιεδερηεφτ Νρ. 2 υνδ 4 φρ 8,00 Ευρο, Λιεδερηεφτ Νρ. 3 φρ 5,00 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 
σψµµε τρισχη. Ιηρ κνντ δασ ναχηϖολλζιεηεν, ωενν ιηρ διε Ρνδερ ιν δερ Βιλδσχηιρµανζειγε 
µιτ δεµ Αυσδρυχκ ϖεργλειχητ.   ♣

Ρεδακτιον / Ωερβυνγ / Ανλειτυνγ



 Ιχη ωερδε ΚΛΙΝΓΕΝ∆Ε ΒΡ⇐ΧΚΕ−Μιτγλιεδ!

Ιχη τρετε δερ ΚΛΙΝΓΕΝ∆ΕΝ ΒΡ⇐ΧΚΕ ζυµ 1.  .....................................  2013 βει.

ϑαηρεσβειτραγ Εινζελµιτγλιεδσχηαφτ (µινδ. 50 Ευρο)  ................   �

∆ιε Μιτγλιεδσχηαφτ λυφτ ειν ϑαηρ υνδ ϖερλνγερτ σιχη αυτοµατισχη, ωενν σιε νιχητ σπτεστενσ δρει Μονατε 
ϖορ ϑαηρεσενδε σχηριφτλιχη γεκνδιγτ ωιρδ. ∆ερ Μιτγλιεδσβειτραγ ιστ στευερλιχη αβζυγσφηιγ. Μιτγλιεδερ 
ερηαλτεν βει ςερανσταλτυνγεν δερ ΚΛΙΝΓΕΝ∆ΕΝ ΒΡ⇐ΧΚΕ Ερµ⇓ιγυνγεν. 

........................................................................................ ......................................
Ναµε υνδ ςορναµε Γεβυρτσδατυµ

.......................................................................................................................................
Στρα⇓ε υνδ Ηαυσνυµµερ

.......................................................................................................................................
ΠΛΖ υνδ Ωοηνορτ

.............................................. ............................................................................
Τελεφον Ε−Μαιλ

.......................................................................................................................................
∆ατυµ υνδ Υντερσχηριφτ Αντραγστελλερ/−ιν

[  ] Εινζυγσερµχητιγυνγ
Βιττε βυχηεν Σιε δεν Μιτγλιεδσβειτραγ ϖον φολγενδεµ Κοντο αβ.

................................................... ....................................................................
Κοντο−Νρ. Βανκλειτζαηλ

.......................................................................................................................................
Γελδινστιτυτ

.......................................................................................................................................
Κοντοινηαβερ/−ιν

.......................................................................................................................................
∆ατυµ υνδ Υντερσχηριφτ Κοντοινηαβερ/−ιν

[  ] ⇐βερωεισυνγ
Ιχη βερωεισε δεν Βειτραγ ζυµ 31. Μρζ εινεσ ϕεδεν ϑαηρεσ (Σατζυνγ, ♣5 Αβσ. 2)

Σµτλιχηε περσνλιχηεν ∆ατεν ωερδεν αυσσχηλιε⇓λιχη φρ ϖερεινσβεζογενε Ζωεχκε ερφασστ, ϖεραρβει τετ υνδ 
γενυτζτ. Εινε Ωειτεργαβε αν ∆ριττε φινδετ νιχητ σταττ.

ΓΕΣΕΛΛΣΧΗΑΦΤ ∆ΕΡ ΚΛΙΝΓΕΝ∆ΕΝ ΒΡ⇐ΧΚΕ ε.ς. � Στολπµνδερ Στρ. 24
53119 Βονν � Τελ. 02 28−66 61 96, Φαξ: 02 28−249 50 09
ωωω.κλινγενδε−βρυεχκε.δε � Ε−Μαιλ: µαιλ≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε 



Γεσελλσχηαφτ δερ Κλινγενδεν Βρχκε ε. ς.
ςορσιτζενδερ: Μανφρεδ Νιτσχηκε � Κιρχηστρα⇓ε 30 � ∆−48249 ∆λµεν

Τελεφον 0 25 94−41 52 � νιτσχηκε≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε

Ρεχητσσιτζ, Αρχηιϖ υνδ Φορσχηυνγσστελλε (Σεππ−Γρεγορ−Ηαυσ) 

Στολπµνδερ Στρα⇓ε 24 � 53119 Βονν (Ταννενβυσχη)

ωωω.κλινγενδε−βρυεχκε.δε

Τελεφον 0228−66 61 96 � Φαξ 0228−25 95 009 � µαιλ≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε

Βανκϖερβινδυνγ: Ποστβανκ Εσσεν � Κοντο−Νρ. 169 88 437 � ΒΛΖ 360 100 43

ΙΒΑΝ: ∆Ε64 3601 0043 0016 9884 37   ΒΙΧ: ΠΒΝΚ∆ΕΦΦ

Τερµινβερσιχητ
Ρεστλιχηε Τερµινε Ανναβεργ 2013 
µιτ Μικ ∆εβοεσ:
20.�22.09. ΧΛΞΞΙΙ. Κλειδερ µαχηεν Λευτε
06.�08.12. ΧΛΞΞΙΙΙ. 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

Στυδιενρεισε ναχη Τυριν/Πιεµοντ: 
ϖοµ 14.�19. Οκτοβερ 2013, Ανµελδυνγεν 
ιµ Αρχηιϖ (Ανσχηριφτ σ. υ.)

Μιτγλιεδερϖερσαµµλυνγ 2014 
(µιτ ςορστανδσωαηλεν):
15. Μρζ 2014 ιν ∆λµεν, Μυσικσχηυλε

Τερµινε Ανναβεργ 2014:
04.�06.04. ΧΛΞΞΙς. Μεινε Φαρβε ιστ βυντ
26.�28.09. ΧΛΞΞς. Σποττ υνδ Σπα⇓
05.�07.12. ΧΛΞΞςΙ. Τανζ υνδ Σπιελ

Σδτρεφφεν 2014
13.�15. ϑυνι 2014 ιν Ωαιβλινγεν

Ενκελτρεφφεν 2014:
18.�22.06.2014 ιν Βαδ Βερλεβυργ−Ωεµλιγ−
ηαυσεν (Ανµελδυνγ σ. ο.) υνδ 
29.08.�06.09.2014 ιµ Κεσσελβεργηαυσ ιµ 
Σχηωαρζωαλδ

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

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

Ρεδακτιονστεαµ:
∆αγµαρ Ωεγγε: 
Ηιντερ−Βραµβεργ 2 
ΧΗ−6004 Λυζερν, 
Τελ.: (0041−41) 41 00 160
ωεγγε≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε

Κλαυσ Ηβλ
Ριχηαρδ−Ωαγνερ−Στρα⇓ε 13
∆−71332 Ωαιβλινγεν
Τελ.: (07151) 97 61 70
ηυεβλ≅κλινγενδε−βρυεχκε.δε

ςερσανδ: Λεσερ µιτ Ιντερνεταν−
σχηλυ⇓ βεκοµµεν εινεν Ηινωεισ 
περ Ε−Μαιλ υνδ κννεν διε Ηεφτε 
δανν ϖον δερ Ηοµεπαγε δερ Κλιν−
γενδεν Βρχκε (σ. υ.) ηερυντερλα−
δεν. ∆ερ Ρεστ δερ Λεσερ οηνε Ιντερ−
νετ ερηλτ διε Ηεφτε περ Βριεφποστ. 

Ερσχηεινυνγσωεισε: ναχη Βεδαρφ, 
(µεηρµαλσ ϕηρλιχη).

φερτιγγεστελλτ: 25.07.2013/ΦΦ


