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KOLDING CARTOON FESTIVAL
Årets største tegnefilmbegivenhed
Når Kolding Cartoon Festival løber af stablen
i næste uge, er der lagt op til en række
begivenhedsrige dage i tegne- og animationsfilmens univers. Det er ikke blot årets
største tegnefilmevent, men også en af de
største kulturevents i Koldings historie.
CARTOONS, TERKEL OG HITMAN
– OG STEGELMANN
Danmarks største tegneserieband, Cartoons,
er naturligvis selvskrevne på festivalen.
Efter nogle års rekreation langs poolen i
Tooniewood, er der igen kommet gang
i hit-kanonen for de vanvittige tegneserie-figurer, som man kan høre til en gratis
udendørskoncert fredag den 23. Både fredag og lørdag aften kan man også se open
air-tegnefilm på Koldinghus, blandt andet
publikumssuccesen Terkel i Knibe. Festivalen byder også på en række af spændende
foredrag, der også tæller en rejse tilbage

"Der er mange penge at spare, hvis du skifter de originale
blækpatroner ud med billige efterligninger. Resultaterne
bliver endda meget flotte...Vi har testet uoriginale patroner
fra inkClub op mod de originale patroner, og konklusionen
er ikke til at tage fejl af." fra Digital Foto fra Bonnier
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i tegnefilmens historie med Jacob Stegelmann, og et kig ind i computerspillets verden med Karsten Lund fra firmaet bag den
største danske spilsucces, Hitman.
LEVENDE LYD PÅ TEGNEFILMEN
En helt særlig oplevelse er Sabine Ravns
prisbelønnede tegnefilm Bjørno og Bingo.
Til Festivalen er det oprindelige lydspor
erstattet af et levende ”lydspor”, der afvikles live og synkront med filmen. Musik,
dialog og ikke mindst lydeffekterne – det,
der i den verden hedder geräusch – spilles
og udføres foran lærredet i takt til filmen.
Lydeffekterne leveres af geräuschmester
Martin Langenbach sammen med elever
fra Kolding Kommunale Musikskole. Kolding Cartoon Festival byder også på en
Cartoonparade, ”Live” animation i bymidten, workshops for børn og voksne hele
ugen, en Tintin udstilling, verdens længste

Læs mere og se det fulde program på www.
LR
cartoonfestival.dk
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Med en optisk mus får du en meget bedre og mere
nøjagtig styring end med en traditionel mus med
kugle. Desuden har den optiske mus ingen
bevægelige dele og kræver derfor ingen rengøring.
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*EG VIL GERNE MODTAGE +RISTELIGT $AGBLAD
'2!4)3 )  5'%2 *EG F»R AVISEN ALLE HVERDAGE SAMT LRDAGE
4ILBUDET ER HELT UFORPLIGTENDE OG JEG BINDER MIG IKKE TIL NOGET
EFTER DE  UGER
4ILBUDET GLDER KUN FOR HUSSTANDE DER IKKE HAR MODTAGET +RISTELIGT
$AGBLAD DE SIDSTE  MDR
3KRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Der tillægges kun et eksp. gebyr på kr. 49,- Max. en
optisk mus pr. kunde og kun så længe lager haves.
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Lave priser, hurtig levering og høj kvalitet har givet os mere end en million tilfredse kunder - i 14 lande. inkClub
er et registreret varemærke. Andre varemærker der nævnes, tilhører ejerne af de respektive varemærker.

tegneserie, byttemarked med tegnefilm og
tegneserier og meget mere. Og så naturligvis FILM.
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Ja, det er helt rigtigt! Som ny kunde kan du
bestille din første blækpatron for 0,- til de
fleste EPSON og CANON printere, eller en
pakke fotopapir til 0,- til HP og LEXMARK
printere. Derefter tilbyder inkClub dig printerpatroner med op til 75% besparelse i forhold
til printerforhandlerne. *Kun eksp. gebyr kr. 49,-

MED RUNDT

TEMA SPORT

TOUCHÉ!
Fægtning er både for sjov og for alvor

FAKTA OM SPORT

VIDSTE DU, AT

TEST DIG SELV

FÆGTNING
En tvekamp med blanke våben. I oldtiden
og middelalderen brugte de sværd og fra
omkring år 1500 overvejende kårde, men
også fx dolk, lanse og bajonet har været
anvendt. I takt med våbenudviklingen har
fægtningen ændret karakter fra at være en
kamp på liv og død til at blive en moderne
sport. Fægtning som tvekamp har eksisteret i flere tusinde år. Fra ca. 1190 f.Kr. kendes fra Luxor i Egypten den tidligste afbildning af en fægtekamp af sportslig karakter
med omviklede sværd, masker og tilskuere.
Den første danske fægteklub blev dannet
i 1884, og i 1907 blev Dansk Fægte-Forbund stiftet. Det internationale fægteforbund, Fédération internationale d’escrime,
FIE, blev stiftet i 1913. Fægtning har været
på det olympiske program fra de moderne
leges begyndelse i 1896. Der er blevet afholdt EM siden 1932, som fra 1937 blev
Den Store Danske Encyklopædi
udvidet til VM.

... den samlede import af sportsartikler i
Danmark var 346 mio. kr. i 2004. Det er
en vækst på 105 pct. på bare ti år. Det
svarer til, at hver husstand bruger 142 kr.
på sportsartikler i 2004. Danmarks samlede eksport af sportsartikler var 413 mio.
kr. i 2004, hvilket er en vækst på 43 pct.
på ti år.
Kilde: Danmarks Statistik

1. Hvad betyder udtrykket touché
fra fægtning?
A: Når en fægter røres
B: Når en kamp er uafgjort
C: Når en fægter får et strafpoint
2. Hvad betyder udtrykket marche
i fægtning?
A: At gå hurtigt
B: At gå et skridt frem
C: At gå et skridt tilbage

... Basketligaen havde 36.000 tilskuere i
sæsonen 2003/2004. Det svarer til, at der
var 320 tilskuere i gennemsnit til hver af
ligaens 111 kampe. Det er en vækst på 21
pct. i forhold til forrige sæson, hvor der i
gennemsnit kun fremmødte 264 tilskuere
til hver af de 125 kampe.
Kilde: Danmarks Statistik

3. Hvad betyder en garde i fægtning?
A: Det underlag, der fægtes på
B: Den maske man har på,
når man fægter
C: Position hvori fægteren står
fuldt garderet, dvs. han ikke
kan rammes
1. A: Når en fægter røres
2. B: At gå et skridt frem
3. Position hvori fægteren står fuldt garderet

TEMA I OKTOBER
HOBBY & FRITID
TEMA I NOVEMBER
FILM & TV
Hver måned sætter vi fokus på et tema her
i MED RUNDT.

Foto: www.touchesport.dk
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Fægtning som sport er meget lille i Danmark og har ikke udviklet
sig meget de sidste 20 år. Men fægtning som eventsport og ”leg”
for voksne bliver mere og mere populært. Touchésport i København beskæftiger sig med sidstnævnte for at fremme interessen for
sportsgrenen og dermed styrke de nuværende og forhåbentlig nye
klubber med nye medlemmer. ”Klubber og forbund har ikke været
gode til at sælge sporten, og dermed har de heller ikke penge til at
drive de få, men ellers ganske dygtige fægtere frem til gode internationale resultater”, fortæller Henrik Jørgensen fra Touchésport.
ET FREMSTØD FOR SPORTEN
”Der findes ikke officielt professionelle fægtere og slet ikke i Danmark, men der er dog ikke tvivl om, at der i mange lande bliver
taget sig rigtig godt af deres bedste fægtere”, siger Henrik Jørgensen. ”De laver faktisk ikke meget andet end at fægte. Det ser
noget anderledes ud herhjemme, og vi er ikke godt placeret på det
internationale fægteatlas. En gang imellem har der været et enkelt
tilfredsstillende resultat, men ingen stabil i top 16. Det forsøger
vi så at rette op på ved at gøre fægtning mere tilgængeligt og
populært”. Der er registreret ca. 1.100 passive og aktive fægtere i
Danmark fordelt på ca. 17 civile klubber og 12 militære.

FÆGTNING ER FOR ALLE
”Alle kan fægte, men vi ser en del interesse hos børn i alderen
7-15 år. Men fægtning er en god sport for voksne uanset alder.
Børn, unge, ældre, kvinder og mænd kan fægte mod hinanden
og hver for sig.”, fortæller Henrik Jørgensen, der selv er tidligere
klubtræner og breddekonsulent for Dansk Fægteforening. ”Der
er et flertal af drenge, der fægter. Det er synd, at der ikke er flere
piger, da det er en super god tøsesport. Rent fysisk kræver det
ikke noget specielt at fægte, men man skal dog forvente, at jo
bedre form, jo nemmere udførsel. Men da fægtning er meget
mentalt, og teknisk kan man sagtens være god uden synderlig
god fysik. Udstyret kan man låne i klubben, indtil man har fundet
ud af, om det er noget, man vil fortsætte med”. Han mener i
øvrigt, at 10-12 årsalderen er et godt tidspunkt at starte fægtekarrieren på. ”Fægtning er en god og sund fritidsinteresse, som
inspirerer både krop og sjæl”, slutter Henrik Jørgensen med håbet om, at mange flere vil tage kården i hånden og gøre De tre
musketer kunsten efter.

Svar rigtigt på nedenstående spørgsmål og deltag i konkurrencen om et gavekort til
Sportsmaster på kr. 2.000.

HVORNÅR KOM FÆGTNING PÅ
DET OLYMPISKE PROGRAM?
 I 1895
 I 1896
 I 1897
Svaret skal indsendes senest den 23 september 2005. Du kan også deltage ved at gå ind
på www.postdanmark.dk/medrundt. Vinderen udtrækkes den 30. september 2005 og får
direkte besked. Vinderen offentliggøres desuden på www.postdanmark.dk/medrundt.

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Telefon:

Læs mere om fægtning på www.touchesport.dk og www.faegtLR
ning.dk
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