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Skanderborg. Det tog Dan-
marks Smukkeste Festival
under to uger at sælge alle
partout-billetter til musik-
ken i Skanderborg i august.
Et påfund til festivalgæster
med luksustendenser samt
rummelig tegnebog er også
populært.

SKANDERBORG. Partoutbillettter-
ne til Danmarks Smukkeste festival
blev i år solgt på rekordtid. Det tog
under 14 dage at sælge de over
20.000 billetter til alle festivaldage i
Skanderborg fra den 9. til den 13. ju-
ni. Stormløbet på billetterne skete
allerede inden, festivalen havde mu-
sikprogrammet færdigt.

Musikelskere, der gerne vil en tur
til Skanderborg, kan fortsat sikre sig
endagsbilletter til torsdag og søndag.
Navne til årets festival vil løbende
blive lagt på hjemmesiden
www.smukfest.dk. Det endelige pro-
gram med spilletider forventes klar
sidst i maj.Vil man have løbende in-
formation om navne til årets festival,
kan man tilmelde sig nyhedsmailen
under punktet »Nyheder« på hjem-
mesiden.

Køber man en partoutbillet eller
Hoteltbillet til Danmarks Smukkeste
Festival, får man gratis tilsendt et
festivalprogram, når dette udkommer

i juni. En Hoteltbillet inkluderer bå-
de festival og et telt, der er slået op,
når man ankommer til festivalen.

Blandt hovednavnene i Skander-
borg bliver den musikalske trold-
mand Beck og Jamiroquai, der siden
udgivelsen af debutalbummet
»Emergency Of Planet Earth« i 1993
har været et af Englands mest sikre
navne i koncerthallerne. Strømmen
af hits har været  konstant, hvilket
bandets mere end 15 top 10-singler
på den engelske hitliste fortæller sin

tydelige historie om. Seneste udspil
fra Jamiroquai er albummet »Dy-
namite«, hvorfra videoen til singlen
»Feels Just Like It Should« stammer.

I flere år har metal-veteranerne i
Motörhead stået højt på ønskesedlen
hos »Danmarks Smukkeste Publi-
kum«, og metal-veteranerne kommer
også. Sammen med blandt andre Ba-
by Woodrose,Volbeat, The Royal
Highness og Stormslag inden for
samme genre. Blandt de øvrige navne
i Skanderborg er The Darkness, Ga-
vin Degraw, Toto, Mew, Beth Hart,
Carpark North, LOC, The Presidents
of The United States og Junior Seni-
or, der er et af de danske bands, der
har sparket sin vej frem på det dan-
ske uafhængige og progressive pla-
deselskab Crunchy Frog.

Sove-dåser udsolgt
Sidste års sove-nyhed i Skanderborg,
Can Sleep, er kommet for at blive.
Can Sleep er et påfund til festival-
gæster med luksustendenser samt
rummelig tegnebog: En minilejlighed
indrettet i form som en øldåse med
en diameter på 2,20 meter og en høj-
de på 3,75 meter. En hems i dåsen gør
det ud for soveplads for to personer
med tilhørende dyner, hovedpuder og
madras samt indbygget udkik til
stjernerne gennem dåsens tag. Mini-
lejligheden er indrettet af Ikea og
har indlagt strøm. Luksusopholdet i
dåsen koster 2900 kroner. Oveni
kommer så billetten til selve festiva-
len til 1450 kroner. Alle Can Sleep-
pladser er udsolgt.

Festival udsolgt på rekordtid
Langelands Festival
kalder sig for »Dan-
marks største have-
fest« og tilbyder tra-
ditionen tro børne-
pasning, så mor og
far kan høre rock,
mens børnene er un-
derholdt.

RUDKØBING. Har du hørt
den der: Hvor er alle giraf-
ferne henne? De er taget til
Langeland!

Siger Hans-Otto Bis-
gaard i filmen på Lange-
lands Festivals hjemmesi-
de. Festivalen har i årevis
haft Albani som hoved-
sponsor, og bryggeriet har
brugt festivalen til at mar-
kedsføre den særlige Gi-
raf-øl - hvis mønster festi-
valen også bruger.

På dansk er »en giraf«
samtidig slang for en, der
rager op over alle de andre.
Det er nok mest Hans-Otto
Bisgaard og hans alders-
gruppe, der mener, at mu-
sikernavne som Gnags,
Danse med Drenge, Kan-
dis, Shubidua og Tamra
Rosanes er »giraffer«. Der-
til kommer en lang række
gengangere fra det danske
festivallandskab: DAD,
Kashmir, TV2, Søren Pop-

pe, Kira and The Kindred
Spirits, Michael Falch og
Mek Pek & Habasutterne.

Langelands Festival er
en blanding af en lokal
festival, der tiltrækker
ungdommen og andet
godtfolk fra Fyn og Det
sydfynske Øhav - og dertil
kommer fortrinsvis stor-
københavnske familier, der
skal ud på landet i deres
veludstyrede campingvog-
ne og samtidig gerne vil
høre lidt musik.

Festivalen åbner onsdag
den 26. juli, og den sidste
koncert er lørdag den 29.
juli ved midnatstid. Festi-
valen har et stort børne-
land, der næsten kan kon-
kurrere med Sommerland
Syd. Her er kreative aktivi-
teter, bilbaner, cirkus og
klovneoptrædener - alt
sammen under voksen-
opsyn. Imens kan far og
mor gå ind på musikplad-
sen og høre noget rock.
Eneste krav for at kunne
»deponere« sine børn i
Børneland er, at børnene er
blefri.

Langelands Festival
hører ikke til i den billige
ende. En partout-voksen-
billet inklusiv parkering
koster 1595 kroner, og med
en campingvognsplads ry-
ger prisen op på 1895 kro-
ner for de fire dage.

Giraffer på Langeland

Roskilde Festival by-
der i år på det vel
nok bedste musik-
program i ti år. Der
er både progressiv
musik og det mere
tilbageskuende på
programmet.

ROSKILDE. Ambitionerne
er kommet tilbage i Ros-
kilde. Det er de fleste mu-
sikkritikere enige om, og
de bakkes op af folket. Sal-
get af festivalbilletter er
nemlig 30 procent længere
fremme end på samme
tidspunkt sidste år, vurde-
rer Esben Danielsen, der er
talsmand for Roskilde Fes-
tival.

- Billetterne går som
varmt brød lige nu. Jeg vil
råde folk til ikke at vente
alt for længe, hvis de vil til
festival i år, siger han.

75.000 billetter er sat til
salg til de fire officielle
festivaldage fra den 29. ju-
ni til den 2. juli. »Officiel-
le«, fordi Roskilde Festival
i virkeligheden begynder
flere dage før. De første
festivalgæster kommer al-
lerede med deres telte
weekenden før, det går løs,
og derefter varmes der op
med små og ukendte bands
på campingscenen.

Man skal være kværu-
lant, hvis man i år har no-
get at udsætte på musik-
programmet. Der er noget
for dem, der var unge i
1970erne. Noget for dem,
der er unge i dag. Noget

for det kritiske og eksklu-
sive publikum og noget for
den brede masse.

Et navn som Bob Dylan
vil appellere til næsten al-
le. Den legendariske nøgle-
figur i Pink Floyd Roger
Waters vil opføre »Dark
Side of the Moon« for de
fleste, og herefter kan
nævnes kultnavne som
Guns’N’Roses, Morrissey
og det genopståede band
Happy Mondays. For det
yngre publikum er der
bands som Franz Ferdi-
nand, The Strokes, Arctic

Monkeys, Editors og Death
Cab For Cutie på program-
met.

Hiphop-scoop
Årets scoop er nok hip-
hoppens elegante navn Ka-
nye West, der dog også er
det eneste rigtig store navn
i denne afdeling. Metalfan-
sene kan svinge manken til
Deftones og Tool, mens der
for plus 50erne er et
næsten rent museumsstyk-
ke som George Clinton.

Guns’N’Roses var også et
af hovednavnene i 2001,

men dengang aflyste Axl
Rose og hans stærkt ud-
skiftede band i sidste øje-
blik. Mange fans er lidt
bange for, at han aflyser
igen. Sker det, vil det dog
være vanskeligt at forkla-
re, hvorfor det så sker to
gange i træk. Nye meldin-
ger tyder da også på, at
Rose står ved sit løfte.
Bandets sommerturne bli-
ver længere og længere, og
først til efteråret  går det i
studiet for at indspille det
ny album, »Chinette Dem-
ocracy«.

Den afhoppede Pink
Floyd’er Roger Waters sæt-
ter ikke blot suiten fra
Dark Side of the Moon på
programmet i Roskilde,
men har i kontrakten lovet
en serie retrospektive høj-
depunkter samt numre fra
sin egen solokarriere.

64-årige Dylan har ikke
udgivet et reelt album si-
den »Love and Theft« i
2001, men han har i de se-
nere år gjort sig bemærket
med en portrætfilm og en
selvbiografi, der begge har
fået flotte anmeldelser. Le-

genden har dog øvet nye
numre med sit band, og
amerikanske musikskri-
benter gætter på, at der er
et nyt album på vej.

Rygtebørsen
Bortset fra et fremragende
musikprogram er der ikke
så meget nyt i Roskilde i
år. Af sikkerhedsgrunde
fjernes den store mixerpult
foran Orange Scene, hvil-
ket kun vil komme publi-
kum til gode. Endvidere
går Roskilde til kamp mod
rygtesmedene. En stor del
af festivalen er rygter, og
smedene er allerede be-
gyndt at røre på sig. Derfor
har festivalen oprettet sin
egen rygtebørs på hjemme-
siden www.roskilde-
festival.dk, hvor rygterne
enten bekræftes eller de-
menteres.

- En henkastet bemærk-
ning på scenen eller en
kommentar på et bands
hjemmeside starter hvert
år laviner af spekulationer
om kommende navne på
Roskilde Festivals pro-
gram. At navigere gennem
junglen af rygter er for
mange ganske enkelt en
del af det at vente på, at
det snart bliver sommer
igen. Med internettets mu-
ligheder for at kommuni-
kere lynhurtigt på tværs af
landegrænserne er rygter-
ne bestemt ikke blevet
færre. Men heller ikke me-
re sande, siger pressetals-
mand Esben Danielsen.

- Nu tager vi konsekven-
sen af de årlige spekulatio-
ner og forsøger at samle op
på »de bedste« . Derfor op-
fordrer vi publikum til at
følge med på hjemmesiden,
når vi rapporterer fra zo-
nen mellem frit fabuleren-
de fantasi og regulære
presse-scoops, siger han.

Hans Chr. Davidsen

Billetterne ryger hurtigt i Roskilde

Jamiroquai er topnavn i Skander-
borg. (Arkivfoto)

Musikprogrammet er helt i top i Roskilde i år, og det kan aflæses på billetsalget. Her  er der stemning foran Orange Sce-
ne. (Foto: Kristian Juul Pedersen/Scanpix)


