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FRITIDSLIV – Ny Form 
ved Kurt Nielsen og Club 
Fanø ved Sharada S. B. Hid-
algo vil skabe nyt liv i det 
skrottede supermarked ved 
Fanø Bad. Her skal indret-
tes et aktivitetscenter for 
fastboende, deres gæster og 
turister.

”Lokalerne vil også være 
med til at sikre, at vi bliver 
mindre afhængige af vejret 
og blandt andet kan afhol-
de morgen pop up yoga,” 
siger Kurt Nielsen.

Ejer Frank Outzen, har 
udlånt lokalerne gratis til 
projektet. De skal dog gøres 
brugbare til formålet, og ny 
facade skal på. Det ventes 
at koste 50.000 kroner, der-
til et tilsvarende beløb til 
drift i 2019. 

”Vi har derfor brug for 
100.000 kroner for at pro-
jektet kan udføres i den øn-
skede udformning,” siger 
Sharada Hidalgo. 

P.t. er det lykkedes ind-
samle 10.000 fra Fanø Ve-

sterhavsbad A/S, 10.000 fra 
Ny Form og en privat, ano-
nym donation på 10.000, i 
alt 30.000 kroner.

Initiativtagerne håber på 
støtte fra flere private og 
firmaet. Bidrag kan over-
føres til Club Fanø via ban-
koverførsel til Andelskas-
sen, 5954-8030317, eller via 
Mobile Pay: 28837. Skriv 
’anonym’, hvis navn ikke 
skal nævnes.

Forundersøgelserne om 
mulige tiltag blev støttet 
af Danibo med 15.000, Ny 
Form med 10.000 og Fanø 
Lys med 5.000 kroner. 

Det nedlagte supermarked ved Fanø Bad 
bliver aktivitetscenter for alle på øen

FILM – Det er en glad og 
forventningsfuld Martin 
Garde Abildgaard, Fanø 
Posten møder en smuk for-
årsdag i Sønderho. Hans 
første spillefilm, der blev 
optaget på Fanø, er nu fær-
digklippet og har med suc-
ces været vist for et prøve-
publikum i Los Angeles. 
Nu venter han kun på, at 
den kommer med på en 
international filmfestival. 
Han ved dog ikke, hvornår 
det sker. Den engelskspro-
gede film har fået titlen A 
Beautiful Curse og En smuk 
forbandelse på dansk. 
”Det ville da være sjovt 
med verdenspremiere på 
Fanø, men filmfestivaler er 
måden, man lancerer film 
på i dag, så vi har brug for 
at komme lidt bredere ud 
fra start. Men, jeg håber 
da at filmen efter verdens-
premieren vil komme til at 
køre i Fanø Biograf også.” 
siger han, da redaktøren 
prøver at lokke ham til pre-
miere på øen.

Kom på øen som barn
Hans kærlighed til Fanø 
fejler dog ikke noget. Den 
københavnske manu-
skriptforfatter og filmin-
struktørs forældre havde 
Abildgaarden ved golfba-
nen, så han er kommet her 
hele livet. 

Og når han og familien 
fra Frederiksberg har mu-
lighed for det, kommer de 
ofte til Sønderho for at kob-
le af, og helst i det samme 
hus hver gang. 

Filmen handler ikke 
specifikt om Fanø, men 
foregår på et unavngivet 
sted i Europa. Fanø bruges 
som en smuk kulisse, hvor 
handlingen i kærligheds-
dramaet udspiller sig. Na-
turen og tidevandet spiller 
også væsentlige roller i den 
eventyragtige film. 

Stemningen og naturen 
på Fanø har inspireret Mar-
tin Garde Abildgaard til fil-
mens univers.

”Ideen er vokset frem når 
jeg har bevæget mig rundt 
på øen, ofte med min søn, 
tidligt som sent. Inspiratio-

nen til filmens handling og 
univers kommer fra Fanøs 
helt unikke stemning, na-
tur og kultur,” fortæller 
han.

Der er over 100 øboer 
med i filmen, en hel del 
katte, hunde, huse, både og 

biler. Det har været magt-
påliggende for ham og 
filmholdet, at så meget som 
overhovedet muligt skulle 
være ægte. Nummerpla-
derne på de biler, de har 
lånt af velvillige fannikker 
og sønderhoninger, er dog 

blevet udstyret med num-
merplader, der ikke tilhø-
rer noget eksisterende land. 
De ser bare på en måde nor-
diske eller europæiske ud, 
forklarer han.

Filmholdet har været 
mange steder:

”Vi har været i Sønderho 
Kirke, i snedkerværksteder, 
i supermarkeder, på stran-
den, ved Pælebjerg, i Nord-
bys gader og inde i flere 
huse,” fortæller han.

Naturen en udfordring
De største udfordringer 
har været sne og is i marts 
2018 samt tidevandet. For 
eksempel skulle de på et 
tidspunkt have en scene 
i kassen med en båd, der 
skulle ligge på sandbund 
i Nordby med tidevandet 
trukket væk. Og der måtte 
ikke være fodspor. Det var 
en udfordring. 

Filmproduktionen er en 
international produktion 
skabt af selskabet Les Pro-
ducers i Paris, med produ-
ceren Rikke Katborg i spid-
sen.

Martin er selv dansk in-
struktør, filmkomponisten 
Dennis Lee arbejder med 
base i København, farve-
læggerne eller colour gra-
derne, som de hedder på 
branchesprog, er i New 
York, og i Italien sidder folk 
og laver visuelle effekter. 
Klipningen er også foregå-
et i Los Angeles, sammen 
med prøvevisningerne.

Martin Garde Abildgaard 
håber på, at filmen kommer 
med på en filmfestival in-
den udgangen af 2019.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Martin Gardes film En smuk forbandelse, 
der er optaget på Fanø, er færdig og klar 
til at deltage i international filmfestival

Filmfotograf Philippe Kress og 
hans assistent gør klar til op-
tagelse af scene ved Pælebjerg. 
Foto: Frederik Ahlevig

Martin Garde og hans familie kommer så ofte 
som muligt til Sønderho for at slappe af.  
Hunden Nixon tager gladeligt med.

Film fra Fanø klar  
til festivalpremiere

Skrottet supermarked får nyt liv

Det skrottede supermarked ved Fanø Bad skal være aktivitetscenter.
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NORDIC SHADES®  MARKISE M5030. 
Laves på individuelle mål med frit valg af 
markisedug. Kassettefarve: grå. Inkl. motor.

 FRA 16.995,-

FORLÆNG  
SOMMEREN

 MED EN KVALITETSMARKISE

Få et skønt uderum med 
markiser fra Nordic Shades®  

Inkl. højkvalitets Somfy® motor og fjernbetjening 

OPMÅLING
Gratis opmåling til

markiser, gulve
og gardiner

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu
Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30, 
Lørdag: 10.00-15.00

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

– hele øen rundt !

Filmen er et engelskspro-
get drama. En kærlig-
hedshistorie der handler 
om to mennesker der 
bliver bragt sammen af 
naturens kræfter.

Varighed : 90 min.
Filmens titel er En 

Smuk Forbandelse og 
på engelsk A Beautiful 
Curse.

Instruktør og forfatter
Filmen er skrevet og in-
strueret af Martin Garde 
Abildgaard der tidligere 
har skabt kort- og kunst-
film, samt dokumentar-
film. Han har også skabt 
reklamefilm for brands 
som BMW, Buick og Adi-
das samt prisvindende 
musikvideoer for kunst-
nere som Mike Sheridan, 
Marie Fisker, TOM And 
His Computer, Tomas 
Barfod og Kill J.

Filmfotograf
Filmen er fotograferet 
af Philippe Kress der i 
Danmark blandt andet 
er kendt for komedierne 
Alle For Én, Alle for To 
og Alle for Tre samt spil-
lefilm som 9. april, Beat-
les og Lotto. Læg dertil 
tv-serier som Nikolaj og 
Julie, Anna Piil og Dicte. 

Skuespillere
Hovedrollerne er besat af 
de Britiske skuespillere 
Mark Strepan og Olivia 
Vinall. Desuden medvir-
ker Iben Hjejle, Henrik 
Priergaard, Christian 
Diaz og Ulrik Wivel. Fil-
men gør også brug af to 
lokale Fanø-skuespillere, 
nemlig Maria Grønlund 
Malling fra Sønderho 
og Amalie Nørreby fra 
Nordby. Og så er der over 
100 fannikker med på det 
store lærred som statister 
plus flere hunde og katte.

Tak fra producer
Producer Rikke Katborg 
har en tak til Fanø:

”Det har været en helt 
fantastisk oplevelse at 
indspille vores film på 
Fanø, hvor vi har modta-
get meget stort hjælp og 
imødekommenhed fra 
alle. Alle har åbnet de-
res døre for os og hjulpet 
med udlån af alt lige fra 
biler og marsvin til både 
og hunde.”

Hun tilføjer: ”En sær-
lig tak går til Fanø Kom-
mune, herunder Vibeke 
Kinch og Niels Heinel 
som har hjulpet og vej-
ledt på bedste vis under-
vejs.”

Fakta om filmen 

Billedtekst

Lyssætning foran hus i Sønderho. 
Lampen gør det ud for ’solen’ og skal 
sikre kontinuitet gennem scenerne. 
Foto: Frederik Ahlevig

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.comEsbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42

Gælder til og med d. 31.08.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkeltstyr-

kebriller 2.500,– kr. og � erstyrkebriller 3.000,– kr. Klip ud og a� ever i din Hallmann butik. Pr. 

Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger. 

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
500,–kr. *
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* Premium overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale 1,6 Dual og enkeltstyrkeglas MG Express 1,6 Dual med superantire� eks, hærdning og cleancoat.

2 års brilleforsikring   gratis briller service  100 % tilfredshedsgaranti


