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Efter Peter Belli og Kim Larsen kom der gang i sagerne med Alphabeat på Kløften Festival i Haderslev. Stine Bramsen væltede det hele med hits og
smittende energi.

nembrud. Alphabeat lever stadig på numrene
fra »The Spell«, og siden det er nogle dage, si-
den det udkom - i efteråret 2009 - er silkebor-
genserne blevet lidt lettere at få fat på for de
små og mellemstore danske festivaler.

Vildt godt publikum
Alphabeat var et godt valg til Kløften-opvarm-
ningen på den første aften. »Fascination«,
»10.000 Miles« og »Boyfriend« er sange, som de
fleste danskere keder fra radioen, fester, You-
Tube og diskoteker - også selv om de måske ik-
ke lige ved det.

- Det var jo et helt vildt godt publikum i dag.
Studenterne lavede en fantastisk stemning. De
klappede, hujede og sang med. Det var fedt,

sagde Stine Bramsen back stage efter koncer-
ten.

Stine Bramsen er trods sin unge alder allere-
de af flere modeeksperter udråbt til at være et
stilikon for både unge og ældre kvinder. En ti-
tel som Stine Bramsen er beæret over.

-Det er jo lidt specielt, fordi jeg aldrig læser i
modeblade. Det er jeg slet ikke interesseret i,
men selvfølgelig går jeg op i, hvordan jeg ser
ud, når jeg går op på en scene, og det er da et
kompliment, at andre kan blive inspireret af de
ting, jeg tager på, siger forsangeren, der kort
efter sin optræden skiftede kostumet ud med
en skovmandsskjorte og et par cowboybukser.

Kløften Festival trækker i denne weekend
knap 8000 festivalgæster. Flere er der ikke

plads til i den lange park midt i Haderslev - en
park, der er dannet af istiden og derfor er som
en lang sprække. Der kan derfor være svært at
få ordentlige pladser til at se musikerne på
Store Scene hvis man er så uheldig at komme
bagest i køen og ikke lige er 1,95 meter i høj-
den.

Danseundervisning
Hvor flere festivaler har plads til publikum i er
dybden, er Kløften-parken begrænset på godt
100 meter, og derfor har den nået, hvad den
kan bære i publikums størrelse - især når de
store navne trækker på hovedscenen.

Efter det sydlandske og farvestrålende kar-
neval gik Turboweekend i går eftermiddag på

Store scene og blev efterfulgt af Poul Krebs,
Magtens Korridorer og D-A-D.  I dag kan de,
der har sikret sig billetter, høre blandt andre
Outlandish, Dúné, Sort Sol, Carpark North og
resterne af det gamle Procol Harum. Og læg li-
ge mærke til Fallulah, Burhan G og Hush på
Bakkescenen.

Kløften Festival skilter i øvrigt med at være
den eneste danske festival, der tilbyder sine
gæster danseundervisning. Danseundervisnin-
gen begyndte i går eftermiddag og fortsætter i
eftermiddag med linedance, zumba og tango. 

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Den unge mand med solbrillerne hedder Jonas Jessen. Han er netop blevet HHX-student og
sluttede af med et ti-tal i erhvervsret.

Den klæder hende. Ann Clemensen serverede øl i baren med en gammeldags vinylplade på
hovedet.
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En svært fornøjelig blanding
Anmeldelse. Habadekuks
spreder godt humør med
sin hopsahyldest.

VEJLE. Det er svært ikke at blive i
godt humør, når man lytter til Ha-
badekuks »Hopsadaddy«. Titlen si-
ger sådan set det hele. Der er for

det meste fart over feltet, når det
ni-mands store orkester slår sig løs
med polkaer, hopsaer, raske søn-
derhoninger og de andre - for det
meste - hastige melodier fra den
danske spillemandstradition.

Ikke bare er Kristian Bugge som
violinist en fornøjelse at lytte til -
Habadekuks varemærke er den
store blæsersektion, der puster en

snert af salsa og jazz ind i mange
af  melodierne. Det tager de ikke
skade af for nu at tage den på
jysk. Der er næsten karnevalsstem-
ning over orkesterets version af
»Polka Hamborger Himmerland«,
som er hentet i Smed Kristians no-
debog fra 1866 i Siem i Himmer-
land. Sådan bærer man også en
spillemandstradition videre.

Bandet vil i den kommende tid
blandt andet være at høre på Ska-
gen Festivalen lørdag den 2. juli.
Det vil ikke gå stille af.

Habadekuk, »Hopsaddady«, Go’
Danish Folk Music

Ole Sørensen
os@fla.de

Habadekuk er:
• Kristian Bugge, violin.
• Peter Eget, harmonika
• Rasmus Henriksen, trækbasun.
• Jakob Holdensen, trompet.
• Rasmus Fribo, saxofon, sav og jodel.
• Rasmus Brylle, trommer.
• Jens Krøgholt, bas.
• Morten Nordal, guitar, lapsteel, ban-
jo.
• Theis Juul Langland,  klaver.




