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Sangeren Anders SG vælter rundt på scenen i en medrivende danserus, synger, slår på tromme og hopper og danser, så mikrofonledningen jævnligt må vikles ud af diverse scenegrej.

Festival. Kim Larsen mødte til en
ny dag på pølsefabrikken på Kløf-
ten Festival i Haderslev, hvor syd-
slesvigerne Crash-Kurs spillede
med hjerte og sjæl. Og Alphabeat
mødte med en fræk og udtryks -
fuld frontvokal.

HADERSLEV. Der blev startet blødt, da Kløften
Festival i Haderslev gik i gang torsdag aften.
Først med Peter Belli, der siden de gamle pig-

trådsdage har været fast indslag på de danske
scener. Derefter med Kim Larsen, der ikke blot
spillede nøjagtig de samme ting, som han gjor-
de, da han var i Flensborg i sidste uge - han
sagde også nøjagtig de samme ting, indstude-
ret som en skuespiller, og med en bevidstløs
gentagelse som på en pølsefabrik. I Kløften-
parken i Haderslev virkede det bare, som om
det var første gang, han sagde det.

Næh, så var der i virkeligheden mere auten-
citet på den mindre Pubscene, hvor det syd-
slesvigske band Crash-Kurs spillede. Sydslesvi-
gerne (og det vil sige Leon Kraack, Leon Man-
cilla, Leon Müller, Torben Merz og Finn Mar -
quardt) havde fået æren af at spille på Sønder-
jyllands største rockfestival som en del af deres

præmie ved talentkonkurrencen New Stars Co-
nest, der blev arrangeret af Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger sidste år.

Det skyldes, at Aktivitetshuset i Flensborg
har tætte forbindelser til aktivitetshuset Bispen
i Haderslev, hvor Kløftens festivalleder, Erik
Kock, holder til. Og i dag fortsætter det for
Crash-Kurs med en koncert ved Ausacker Open
Air lige uden for Flensborg.

Internationalt navn på scenen
Åbningsaftenens topnavn på Store scene i
Kløften var de unge popkometer i det danske
band Alphabeat. Her blev studenterhuerne løf-
tet til vejrs i den tæt besatte Kløften-park.

- Til lykke med huerne! Skal vi have fest?,

spurgte Alphabeats kvindelige femtedel, Stine
Bramsen.

- Jaaaa, råbte publikum.
Men det varede nu alligevel nogle numre, før

publikum smed forstanden og lod hjertet få
overtaget. Sad eksamenstrætheden mon endnu
i benene? Så forsvandt den i hvert fald senere.

Frontvokal Stine Bramsen mødte op med sin
karakteristiske 60er-diva udstråling og sang
om de nære relationer mellem mand og kvinde,
som man jo gør i popmusikken. Med en fræk
og udtryksfuld stemme spillede hun op imod
medvokalist Anders SG, der piskede rundt i en
medrivende danserus.

Bandet blev stort ude i verden for nogle år
siden og fik især i Storbritannien sit store gen-

Popkometer i Kløften

Crash-Kurs fra Sydslesvig slapper af back-stage efter koncerten på Pubscenen. Bandet be-
står af Leon Mancilla, Leon Müller, Torben Merz, Finn Mar quardt og Leon Kraack.

To generationer samler skidt. Lars og Niels Krab er frivillige skraldemænd på Kløften festi-
val for Vilstrup Gymnastikforening.

Anden omgang open air i Oksager
OKSAGER. Ausacker Open Air
finder i dag sted for anden
gang. Festivalen i Oksager lidt
øst for Flensborg åbner porte-
ne klokken 13 og byder på for-
trinsvis unge bands.

I første afdeling kan man
høre Ghosttrip, The Rawrags,
Jellybay, Stanley Hobo, Lukas &

Helge, Zanity og Crashkurs. I
anden afdeling spiller Total Lo-
cal, Sagui, Outfield Westwood,
Wonderfool, Crazy Neighbours
og Rock GmbH. Man kan læse
nlærmere præsentationer af
de enkelte bands på ausacker -
openair.de.

Der er 3000 billetter til salg,

og de blev alle revet væk, da
festivalen havde premiere i
2009. Prisen er 15 euro og 10
euro med rabat. Teenagere un-
der 16 år kommer ind på 7,50
euro, og der er gratis adgang
for børn under 12 år.

Festivalen finder sted på
græsarealerne ved Mühlen -

straße i Oksager. Der er ingen
overnatningsmuligheder ved
området, hvor musikken spiller.
Til gengæld er der rigeligt med
parkeringsmuligheder.

Festivalen arrangeres af godt
100 frivillige fra lokalområdet.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

De unges bigband 
BÜDELSDORF. Musikerne i LandesJugendJazzOr-
chester er alle under 25 år. Orkestret har eksisteret
siden 1982 - med skiftende besætninger naturlig-
vis - og ledes af komponisten og arrangøren Jens
Köhler fra Kiel. Det hører under musikrådet i Sles-
vig-Holsten, Landesmusikrat, og får støtte af de
professionelle musikere i NDR Bigband. Søndag
den 3. juli klokken 19 giver LandesJugendJazzOr-
chester koncert i Carlshütte i Büdelsdorf. Her vil
publikum kunne høre swing, blues, latin og funk.
Billetter koster ti euro og otte euro med rabat.(FlA)


