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FolkBaltica. Finland bliver årets
temaland på folkemusikkens 
festival i det dansk-tyske græn-
seland. Nu er det endelige pro-
gram klar.

FLENSBORG. Finland er alt fra primitive
saunaer til moderne Nokia-mobiltelefo-
ner. Men en ung nation, der søger tilbage
til rødderne - og her spiller folkemusikken
en stor rolle i det nordiske lande.

Finland er også temalandet, når den
tredje FolkBaltica kan høres i Flensborg
og omegn. Det kan den i dagene 18 til den
22. april. Fra Egernførde i syd til Aaben-
raa i nord, og Sønderborg i øst til Husum i
vest. Hovedbyen bliver dog Flensborg,
hvor de fleste koncerter kommer til at fo-
regå, og hvor der også arrangeres en lang
række andre udenoms-aktiviteter - blandt
andet musikalske værksteder, et folk-par-
ty og et video-show.

To nye lande
Over 80 kunstnere fra hele Østersø-regio-
nen gæster musikfestivalens 30 arrange-
menter. For første gang kommer der også
musikere fra Litauen og Rusland. Duoen
Giedruze spiller sange og melodier fra de-

res hjemegn på den kuriske landtange ved
Klaipeda, og Moscow Art Trio blander
moderne klassisk musik med jazzimprovi-
sationer. Begge ensembler spiller i Flens-
borg den 22. april.

Men ellers bliver det hovedsageligt Si-
belius, finsk tango og kalevala, der sætter
sit præg på grænselandet i de fem april-
dage.

Finsk tango
Den finske tango er noget helt for sig selv.
Den spirede for alvor frem under Anden

Verdenskrig, da mændene var ved fronten,
og kvinderne gik derhjemme og var triste
til mode. Det er en af årsagerne til, at den
finske tango har fået disse særligt melan-
kolske tekster og mol-toner.

Fra Kareliens østlige skove kommer Ka-

levala-eposet, mundtlige overleveringer af
lyriske runesange, der senere er blevet
nedskrevet og bearbejdet. Og da det i år er
50 år siden, den finske komponist Jean Si-
belius døde, vil der også blive sat fokus på
hans musik under FolkBaltica. Nord-
deutsche Sinfonietta spiller sammen med
en række finske solister udvalgte stykker
af Sibelius’ musik, der var stærkt inspire-
ret af finsk folkemusik og folkepoesi. Det
sker ved en koncert i St. Marienkirche i
Flensborg den 20. april og på Sønderborg
Slot den 22. april.

Nye spillesteder
Der er kommet to nye spillesteder med på
landkortet i år. Det er Museumsberg i
Flensborg og Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk i Husum, hvor JazzBaltica
også har faste koncerter. Desuden er der
en særkoncert, der går uden for Region
Sønderjylland-Schleswigs grænser, nem-
lig Lübeck.

Endnu en nyhed bliver et folk-party, der
holdes den 20. april på Alte Post i Flens-
borg. Her spiller gruppen Ulman ung fol-
kemusik, og her er dans, mad og en velas-
sorteret bar.

Ud over de nævnte lande kommer der
også musikere fra Tyskland, Norge, Sveri-
ge og Danmark. Det komplette program
kan læses på www.folkbaltica.de. Det fo-
religger også i en folder, der ligger rundt
omkring på turistbureauer, biblioteker og
andre institutioner.

Hans Chr. Davidsen

Finsk forår er på vej

FLENSBORG. FolkBaltica
har alle muligheder  for at
udvikle sig til den vigtigste
festival inden for skandi-
navisk folkemusik.

Det mener den unge
folksangerinde Helene
Blum fra Odense. Hun går
for at være et af Danmarks
største vokaltalenter, og
hun deltager også i dette
års FolkBaltica, der fore-
går i dagene 18.-22. april.
Helene Blum var i denne
uge i grænselandet for at
være med til at lancere fe-
stivalprogrammet på to
pressemøder i Flensborg og
Sønderborg.

- Jeg er imponeret over
det store stykke arbejde,
der bliver gjort for den fe-
stival. Man kan tydeligt se,
at det er en musikfestival,
der vokser. Det er også flot,
at den breder sig til Søn-
derborg. Det viser, at dan-
skerne også er ved at få øj-
nene op for den slags mu-
sik, som FolkBaltica præ-
senterer, siger Hele Blum.

Den første FolkBaltica
blev holdt for to år siden
og gentaget sidste år. Beg-
ge gange med Flensborg
som hovedby og en lang
række andre byer nord og
syd for grænsen som satel-

lit-spillesteder. Kultur- og
fritidsforvaltningen i Søn-
derborg Kommune er i år
en ny samarbejdspartner.

Helene Blum giver kon-
cert med sin kvartet, og det
sker den 20. april i Sønder-
borghus og den 21. april i
Alte Post i Flensborg. Lige
nu er hun i gang med at
indspille sin anden solo-
cd.

- Den bliver desværre ik-
ke klar til FolkBaltica, men
numrene fra cd’en vil vi
præsentere ved de to kon-
certer i Sønderborg og
Flensborg. Det drejer sig
om nye og gamle danske
folkesange, siger Helene
Blum.

Hans Chr. Davidsen

Helene Blum
præsenterer 
nye sange på
FolkBaltica

Helene Blums jule-cd
»En sød og liflig klang«
er nomineret i kategori-

en »Årets Danske De-
but« ved Danish Music
Award Folk i Tønder i

næste weekend.
(Foto: FlA)

Jens-Peter Müller fra Flensborg er kunst-
nerisk leder og forretningsfører for Folk-
Baltica. Her viser han Finlands national-
instrument, kantelen. (Foto: FlA)

[ F a k t a ]
• FolkBaltica har et
samlet budget på
170.000 euro.
100.000 euro kom-
mer fra fonde og of-
fentlige kasser, mens
private sponsorer
tegner sig for 30.000
euro.

• Blandt bidrag-
yderne er delstaten
Slesvig-Holsten, Re-
gion Sønderjylland-
Slesvig, Stadt Flens-
burg, Nordisk Infor-
mationskontor i
Flensborg, Nordisk
Kulturfond, det fin-
ske generalkonsulat
i hamborg og Nord-
Ostsee-Sparkasse.

• Billetter til de en-
kelte koncerter kan
købes ved henven-
delse til FolkBalticas
festivalkontor (tele-
fon 0461-168 9012
og email info@folk-
baltica.de), i turist-
kontoret i Flensborg,
på internetsiden
www.eventim.de og
en lang række for-
slagssteder i Dan-
mark og Slesvig-
Holsten.

• Man kan få rabat
ved at købe en sam-
let billet til de tre
hovedkoncerter i Al-
te Post og St. Mari-
enkirche i Flensborg
for 50 euro og 35 eu-
ro (rabat til stude-
rende og skoleele-
ver).

Nordisk støtte
FLENSBORG. Nordisk Kulturfond
giver for tredje år i træk tilskud til
FolkBaltica. Det første år var fonden
hovedsponsor, og den har dermed
været med til at trække hele festiva-
len i gang.

Nordisk Kulturfond yder 100.000
kroner til FolkBaltica. I 2005 og
2006 ydede fonden hvert år 150.000
kroner. Fonden giver kun penge tre
år i træk til det samme projekt. Den
vil gerne være med til at skyde nye
projekter i gang, og derefter må an-
dre investorer tage over.

Det er Nordisk Informationskon-
tor i Flensborg, der med leder Anet-
te Jensen har sendt ansøgningen til
Nordisk Kulturfond.


