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Så er der studenterfest. Ingen pligter. De unge skal ikke noget. Ingen ek-
samensstress. Bare frihed - og alt hvad det fører med sig.

Trommeslageren Sø-
ren Friis fra Dizzy
Mizz Lizzy badet i lys,
mens natten sænkede
sig over Sønderjyl-
land.

Sanne Salomonsen tog konkurrencen op mod Danmarks VM-kamp. Det
viste sig, at der såmænd ikke skulle så meget til.

Abelone Aagaard
Haderslev
Jeg har været til Kløften Festival 25
gange i løbet af de 30 år, festivalen
har eksisteret, så selvfølgelig skulle
jeg også være her i år om torsdagen,
selv om der blev spillet fodbold.
Fodbold kunne jeg da bare se på
storskærm - selv om Danmark var
bagud. Og så har jeg i øvrigt 25 års
studenterjubilæum, men der bliver
ikke længere arrangeret officielle ju-
bilæumsfester på Haderslev Kate-
dralskole. Så måtte vi jo feste her i
Kløften.

Bent Hansen
Christiansfeld
Det er kun hvert fjerde år, Kløften
Festival bliver forstyrret af VM i fod-
bold. Men der skal mere til at ryste
mig. Jeg valgte såmænd ikke engang
musikken. Det var ikke for Sanne Sa-
lomonsen, at jeg stod på festival-
pladsen og ikke så fodbold på stor-
skærm. Det var for hyggen. Nu mød-
te jeg for eksempel en ven, som jeg
ikke har set siden sidste år. De men-
nesker, man ikke ser til dagligt, stø-
der man på her til festival, og så får
man sig en lille snak med dem - alle
de gamle skolekammerater.

Tim Christensen
genoplevede de

gode gamle dage
med Dizzy Mizz

Lizzy. Til publikums
fulde tilfredshed.

déjàvu. Hvor længe kan rockmama blive ved?
En hjerneblødning holdt hende væk fra scenen
i lang tid, men hun fik et sensationelt come-
back, og nu stod hun her igen med alle de
gamle numre. For mange blot en god omgang
baggrundsmusik til en fadøl og et møde med
venner, man ikke har set i længere tid. Men:
Martin Jørgensen og Jesper Grønkjær er stået
af. Sanne Salomonsen kører med klatten end-
nu.

Og hvem var det så, der var genopstået fra
de døde?

I 1990erne var bandet det helt store navn i

Danmark. Det bragede igennem ved DM i Rock
i 1993, men fem år senere var gassen gået af
ballonen, og de tre i Dizzy Mizz Lizzy, Tim Chri-
stensen, Søren Friis og Martin Nielsen, gik hver
til sit. Nu er den populære trio blevet gendan-
net alene for at give en snes koncerter i år, og
en af dem var i Haderslev.

Underholdning og nostalgi
Dizzy Mizz Lizzy har ingen planer om en ny
pladeudgivelser. Det drejer sig alene om at
komme ud og spille. Og det kunne man mærke.
Det skulle kun tage Tim Christensen to-tre

numre om at sætte en tyk
streg under sin klasse som vi-
tuos solist, for allerede på an-
det nummer, »Glory«, begyndte
han at variere sine gamle soloer og licks. Ban-
det spillede den forvrængede grunge- og alter-
native rock-lyd, som var det i går, og blandede
Nirvana- og Pearl Jam-inspirationer med de
Beatles-inspirerede melodier, som senere er
blevet Tim Christensens solo-mærkat. Det var
underholdning og nostalgi.

I aftes stod Infernal, Rasmus Seebach, Lenin-
grad Cowboys og TV2 på hovedscenen i Hader-

slev. I eftermiddag kommer
turen til Ida Corr og Dúné, før
Magtens Korridorer åbner af-
tenprogrammet. Bagefter sør-

ger Dalton, Allan Olsen, Johnny Madsen og Lars
Lilholt, for lidt uskyldig dansk festivalhygge,
før Nephew lukker festivalen ved midnatstid.

Har man billet, så kan du få, har man ingen,
så må man gå. Kløften Festival er totalt ud-
solgt, og der sælges ingen billetter ved indgan-
gen. Allerhøjst på sortbørsen, som festivalen på
hjemmesiden advarer stærkt imod.

hcd@fla.de

Fotos: Lars
Salomonsen


