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Der var skumring, og Doro svingede sit blonde hår i projektørernes lys.

De primært tyske rocknavne afløste de internationale navne.

Langt hår og guitarblær. Og så var der oven i købet godt vejr.

Stemningen var høj ved aftenens koncerter.

Doro Pesch - Nu skulle der være ligestilling, og det blev der med rigtig old school-metal, som ramte den brede fællesnævner
blandt publikum. Med en hilsen fra djævlen.

Jubel i handicap-området ved Baltic Open Air.

Rockfestival. Baltic
Open Air tog revan-
che efter sidste års
syndflod. I år var det
billigere at komme til
rockfest ved Slien. Til
gengæld var de in-
ternationale stjerner
fraværende.

SLESVIG. Der var skruet ned
for ambitionerne på den an-
den udgave af Baltic Open Air
i Slesvig i weekenden. Sidste
år optrådte Joe Cocker som
hovednavn.
I år kunne mindre gøre det:

Lidt plattysk rock, et cover-
band, resterne af Uriah 
Heep og hard rock-vokalen
Doro Pesch. Billetprisen på 33
euro var så også betydeligt
billigere end sidste år, hvor fe-
stivalen næsten blev skyllet
ud i Slien af det slemme regn-
vejr. I løbet af få timer blev
gummistøvler udsolgt i forret-
ningerne i Slesvig og omegn.
Baltic Open Air 2012 bød på

ti timers gedigen rockfest på
det gamle kaserne areal »Auf
der Freiheit« et stenkast fra A.
P. Møller Skolen - i år uden de
store internationale navne.
Alligevel var omkring 4000

mennesker var stimlet sam-
men på de gamle beton-pla-
der, som kendes fra militærets
installationer. 

VIP’s og handicappede
Der var et imponerende bredt
spektrum af aldersgrupper:
Unge gothic-typer, gamle roc-
kere, gråhårede bedstemødre,
frække mænd og damer, hvis
børn formentlig var flyttet
hjemmefra, og som nu var
ude for at opleve deres anden
ungdom og VIP’s - der var
indrettet en hel lounge hævet
halvanden meter over jorden,
og herfra kunne sponsorer,
connections og andet godt-
folk se og høre det hele lidt
bedre.
Der var sågar indrettet et

handicap-område foran sce-
nen, hvor mennesker i køre-
stole sad afskærmet fra det
vilde, hoppende folk og kunne
nyde rocken i ro og mag.
Ungdomsbandet Zanity åb-

nede festivalen klokken 14.30,

og så var der ellers dømt gui-
tarrock med Desert Daemon.
Det plattyske rockorkester

Torfrock har været et fast ind-
slag på nordtyske festivaler i
mange år. Med de to sangeren
Klaus Büchner og guitaristen
Raymond Voß i front leverede
Torfrock en rutineret koncert
- i positiv forstand. Blandt
bolsjerne var et par numre fra
1995-albummet »Die Wikin-
ger« som en hilsen til den
gamle vikingeby Haithabu
(Hedeby) på den anden side af
fjorden.
Uriah Heep var også med på

Baltic Open Air sidste år, og
den festival havde indprentet
sig i forsanger Bernie Shaws
hukommelse:
- It rained like nobodys bu-

siness, råbte canadieren.

Ligestilling
Men Uriah Heep var lidt et len
fra gamle dage. Det var den
viltre hardrock-dame Doro fra
Düsseldorf, som publikum
ventede på. Og da hun gik på
scenen med metal-numre
klokken 20.30, var det slut
med eftermiddagens mands-
dominans.
Nu skulle der være ligestil-

ling, og det blev der med rig-
tig old school-metal, som
ramte den brede fællesnævner
blandt publikum. Med en hil-
sen fra djævlen: »Running
From The Devil«. Hendes lange
blonde hår blev i skumringen
svinget rundt i rampelyset på
scenen til numre fra album-
mene »Fear No Evil« og »War-
rior Soul«.
- Et total fedt område, råb-

te Doro og kiggede ud over
Slien og de bløde bakker. Hun,
der mest er vant til at støve
rundt i Ruhr-potten i det dag-
lige.
Baltic Open Air blev lukket

med AC/DC-covernumre af
Barock. Daniel Spinler fra Bal-
tic-Eventmangament i Egern-
førde tør med antallet af gæ-
ster godt love, at der også bli-
ver en Baltic Open Air i Sles-
vig i 2013.
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Doro brød mændenes dominans

Det mindede næsten om et julemarked med brændte mandler.


