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Anmeldelse. FolkBal-
tica bød med Helene
Blum på sympatisk
skønsang en lørdag
aften. Bagefter kom
en bande finner, der
sang i mol, når de
sang om glæde.

FLENSBORG. Det var på-
faldende. Hver gang der var
den mindste snert af livlig
fiddle og gang i den, så
hoppede publikum omgå-
ende med på vognen. Men
det faldt lidt til jorden med
Helene Blums skønsang.
Stille, roligt og alt sammen
meget sympatisk.

Lørdag aften stod danske
Helene Blum på FolkBalti-
cas hovedscene i Alte Post i
Flensborg sammen med sin
kvartet. Og hun gjorde det
godt, men spørgsmålet er,
om tiden og stedet var det
rette.

Store dele af publikum
havde mere lyst til tempo-
fyldt spillemandsmusik end
den stille danske folkesang,
der måske mere hørte et
kirkerum til i eftermid-
dagstimerne. Da det finske
Tango Orkesteri Junto se-
nere på aftenen gik på sce-
nen med Johanna Juhola på
akkordeon, kom der helt
andre boller på suppen.

Men alt dette siger lige så
meget om publikum som
om kunstneren. Der var en
pænt stor del blandt publi-
kum, som godt vidste, hvem
Helene Blum var, og hvad
hun stod for. Især de, der
kunne dansk.

Da violinisten Ditte
Fromseier fra kvartetten i
modsætning til Helene
Blum præsenterede musik-
ken på tysk, var der ud-
bredt jubel blandt publi-
kum. Derfor kan man som
dansktalende ikke lade væ-
re med at undre sig: Hvor
meget fidus er der i at lytte
til smukke, nye fortolknin-
ger af den danske sangskat,
hvis man ikke engang for-

står en brøkdel af det, der
bliver sunget om? Omvendt
kan man sige, at en sådan
koncert kan fungere som en
udmærket introduktion til
noget nyt og ukendt.

Helene Blum gav en ræk-
ke meget smukke fortolk-
ninger af klassikere som
»Det have så nyeligen reg-
net« - med en helt ny melo-
di - og »Jeg ved mig så dej-
lig en urtegård«. Hun sang
en gammel nordisk brude-
vise uden instrumental led-
sagelse, en 300 år gammel
menuet og også nyt og
spændende materiale af
blandt andre Harald Hau-
gaard. Og så H.C. Ander-
sens underspillede natio-
nalhymne »I Danmark er
jeg født«. Er der en sang,
hvor tekst og melodi passer
så godt sammen? Næppe.
Også her var det godt at
kunne et minimum af
dansk.

Melankolien
I anden del af koncerten fik
så både dansk- og tyskta-
lende deres sag for. Her var
det, man nogle gange suk-
kede efter at kunne bare
lidt finsk. Forskellen til He-
lene Blum var blot den, at
den instrumentale del hav-
de en større vægt i Tango
Orkestris Untos musik.
Man mærkede melankolien,
mens sangerinden Pirjo
Aittomäki hjalp publikum
godt på vej ved at oversætte
titlerne til engelsk, titler
som »Tango i regnen«,
»Kold kærlighed« og »Glæ-
dens tårer«.

- Vi er en melankolsk na-
tion. Selv når vi synger om
glæde er det i mol, det fore-
går, erkendte Pirjo Aitto-
mäki - og fortsatte med en
heftig historie om en finsk
sømand, der tog hele den
lange tur til tangoens
egentlige hjemland, Argen-
tina. Efter en lang tur over
Atlanterhavet uden sprut
og uden kvinder, skulle han
lige vise, hvor tangoen i vir-
keligheden kom fra.

FolkBaltica: Koncert med
Helene Blum Quartett og
Tango Orkesteri Unto -
featuring Johanna Juho-
la. Alte Post i Flensborg,
lørdag aften.

Hans Chr. Davidsen

Når musikken ikke siger det hele
Ovenfor er det cellisten Kirstine Elise Pedersen fra Helene Blum Quartett og til venstre
violinisten Ditte Fromseier, der med mellemrum fik sat skub i publikum. Tredjemand er
guitaristen Frederik Viderfø.

Helene Blum har en sympatisk stemme. Hun er ikke voldsomt eksperimenterende, men
giver de traditionelle danske viser en blød behandlig. Lørdag aften optrådte hun på
FolkBalticas hovedscenen i Alte Post i Flensborg. (Fotos: Lars Salomonsen)

[ F a k t a ]
• FolkBaltica blev i
år afholdt for tred-
je gang. Festivalen
blev åbnet i 2005
og har som ambi-
tion at blive af na-
tional og interna-
tional betydning.

• Festivalen er en
årligt tilbageven-
dende begivenhed,
der finder sted i
Flensborg og den
dansk-tyske græn-
seregion to uger før
Kristi himmelfart.

• Slesvig-Holsten
er dermed hjemsted
for en tredje inter-
national musikfe-
stival. Jazzbaltica
og især Slesvig-
Holsten Musik Fe-
stival, har allerede i
en lang årrække
placeret delstaten
på det musikalske
europakort.

• FolkBaltica får
blandt andet øko-
nomisk støtte fra
Nordisk Kultur-
fond, Nordisk In-
formationskontor i
Flensborg Region
Sønderjylland-
Schleswig, delsta-
ten Slesvig-Hol-
sten, Flensborg
Kommune (Stadt
Flensburg), Nord-
Ostsee Sparkasse
og sparekassefon-
dene i Flensborg og
Slesvig-Holsten.
Også Sydslesvigsk
Forening er med
som samarbejds-
partner.

•Festivalen bød i år
på koncerter flere
steder i det dansk-
tyske grænsland i
Flensborg, Egern-
førde, Slesvig, Hu-
sum, Aabenraa,
Sønderborg, Skel-
de, Kværs, Gråsten
og Store Okseø i
Flensborg Fjord.

Helene Blum
skal giftes
FLENSBORG. Sangfuglen
Helene Blum skal giftes. Det
afslørede hun under sit besøg
ved FolkBaltica i Flensborg i
weekenden. Den heldige
mand er folk-musikeren Ha-
rald Haugaard, som hun
blandt andet kan takke for
sangen »Password Ljubljana«.

- Engang deltog vi sammen
på en folkfestival i Slovenien.
Der var fest på hotellet med
slovensk champagne, der i øv-
rigt ikke smagte særlig godt,
husker Helene Blum.

Den var dog alligevel til at
drikke. Det fandt Harald
Haugaard også ud af, og næ-
ste morgen, da de danske
folk-musikere skulle til luft-
havnen, kune han ikke finde
sit pas.

- Han skyndte sig at få lavet
et nyt på konsulatet, og da
han nåede tilbage, stod vi an-
dre med det gamle pas, som vi
havde fundet. Så havde han
pludselig to - deraf sangen,
fortæller Helene Blum.


