
Anmeldelse. Harald
Haugaard har lært
estiske Johanna-Ade-
le Jüssi og norkse
Ranghild Furebotten
mangt og meget, da
han var professor.
Det kunne høres ved
FolkBaltica-koncer-
ten i Nykirke.

NYKIRKE. Det går ad snoede
veje op og ned ad bakke gen-
nem mørket.
Rundt om små stråtækte

huse og langs små skove, hvor
en sort kat gudhjælpemig
springer over vejen. »Violiner
om natten« - ja, det skal jeg
da love for. Det er ved at blive
rigtig nat i det nordlige Angel,
hvor vi leder efter den hvide
kirke.
Så dukker den op. Badet i

lys. Bil efter bil fylder de små
biveje. Det er næsten ikke til
at komme forbi.
Klokken er 22.30, og kirken

er stopfuld af mennesker. Jeg
husker en FolkBaltica-koncert
i en landsbykirke nord for
grænsen for nogle år siden.
Her var pladsen rigelig. Det il-
lustrerer godt den forskel,
man i flere år har kunnet op-
leve, når man gik til FolkBalti-
ca-koncerter i Sønderjylland
eller Sydslesvig. Festivalen har
et kolossalt tag i det tyske
publikum, mens den danske
side i flere år har haltet lidt
bagefter.
- Vi har ingen noder med,

smiler den danske violinist
Harald Haugaard.
Og det skal ikke forstås som

om, skoleeleven er flov over
at have glemt sine skolebøger
derhjemme. Der skal improvi-
seres på tre violiner. Harald
Haugaard tager sig til hjertet
og siger, at musikken kommer
fra sjælen.
Godt nok er temainstru-

mentet i årets FolkBaltica
trompeten, men lidt balance i
tingene skader ikke. En violin
er ikke bare en violin. Den
smelter hurtigt sammen med
det menneske, der har den
liggende under hagen.

Soli og teamwork
Harald Haugaard er ved kon-
certen i Nykirke i behageligt
selskab med to kvinder: Jo-
hanna-Adele Jüssi fra Estland
og rødhårede Ragnhild Fure-

botten fra Norge. Han har
haft dem begge som elever,
da han endnu var professor på
Carl Nielsen-akademiet på Det
Fynske Musikkonservatorium.
Men forsikrer, at de nu er ble-
vet meget bedre end ham.
Koncertens første nummer

er teamwork: En sønderho-
ning, en polsdans fra Fanø,
der går i tre fjerdedels takt,

mens melodien går i to fjerde-
dels takt. Derefter går de tre
hver deres soloture. Harald
Haugaard med en menuet fra
Fyn, en vals fra Flensborg og
en reel fra Ærø. Og der er val-
se fra Estland og Nordnorge
og polkaer hen over Østersø-
en.
Midt i det hele ringer en

mobiltelefon...
- Det er min mor. Ikke no-

get problem! Sig at alt er i or-
den, råber Harald Haugaard
for at trøste den lidt flove, der
havde glemt, at den moderne
teknik gennemsyrer alt - selv
en økologisk koncert helt

uden strøm og tilsætnings-
stoffer, hvor alt er, som det
var i gamle dage.

Stemningsfuld
En polka fra Læsø udvikler sig
til soli på skift. Haugaard le-
ger strengeleg ved at slå en
rytme med buen, og før de al-
le sammen skal til at spille en
hopsa, forkynder de to kvin-
der, at de aldrig har spillet
sammen før.
Det afføder anerkendelse i

det fyldte kirkerum, for det er
ikke til at høre. Hopsa er lig
med liv. To fjerdedeles takt og
krævende med masser af ud-

sving og variation i tonen -
og hastighed.
»Hopsa i kirken«. Der kom

overskriften på en hyggelig og
stemningsfuld koncert langt
ude på landet. 

FolkBaltica - »Violiner om
natten« med Ragnhild Fu-
rebotten (Norge), Johanna-
Adele Jüssi (Estland) og Ha-
rald Haugaard (Danmark).
Nykirke i Nordangel tors-
dag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Festivalleder Harald Haugaard var i godt selskab med Johanna-Adele Jüssi  og Ragnhild Furebotten.

Koncerten i Nykirke torsdag aften var en af 30 koncerter i Syd-
slesvig.

Hopsa i
kirken

FolkBaltica topper i denne
weekend med hovedkoncer-
terne i Flensborg.

FLENSBORG. 30 koncerter i Tyskland og
kun otte i Danmark. Sådan er fordelingen
ved dette års FolkBaltica-festival.
Festivalens nye kunstneriske leder, Ha-

rald Haugaard, erkender, at der er en uli-
gevægt:
- Sådan har det traditionelt været, men

jeg håber da på, at jeg med mit netværk i

Danmark kan være med til at ændre det,
siger Harald Haugaard til dr.dk/syd.
Han fremhæver, at åbningskoncerten i

år for første gang fandt sted i Danmark .
Det skete i Alsion i Sønderborg onsdag
aften.
FolkBaltica fortsætter i dag og i mor-

gen med koncerter i Flensborg, Slesvig,
Undevad og Egernførde syd for grænsen
samt Sønderborg og Bov nord for græn-
sen. Hovedkoncerten er i aften klokken
20 på Waldorfschule i Flensborg med
Dragseth, Ragnhild Furebotten, Eivør og
Polkaholix. Klokken 15.30 giver danske
Trias koncert på Dansk Centralbibliotek i

Flensborg. Selv om Trias sidste år scorede
en Danish Music Award inden for folk-
genren, er billetsalget til Trias-koncerten
gået lidt trægt, fortæller pressemedarbej-
der Daniela Mett fra FolkBaltica.
Der er 100 billetter til salg, og der er

stadig ledige pladser til koncerten.
Festivalens afslutningskoncert er i mor-

gen klokken 20 i St. Johannis-Kirche i
Flensborg med blandt andre FolkBalticas
ungdomsensemble.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

30 koncerter i Tyskland - otte i Danmark
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Filmfestival. Nicolas Win-
ding Refn er med sin film
»Only God Forgives« med i
hovedkonkurrencen ved
filmfestivalen i Cannes.

KØBENHAVN. Da deti denne uge blev
offentliggjort, hvilke film der er med i
hovedkonkurrencen ved årets filmfe-
stival i Cannes, var den danske in-
struktør Nicolas Winding Refns »Only
God Forgives« blandt de udvalgte.
Han kan dermed vinde Guldpalmen,

når festivalen foregår i maj.
- Man håber og drømmer om det.

Men det er så stort, at det sker. Det er
vi glade og stolte af, fortæller produ-
ceren på filmen, Lene Børglum.
- Det er et lille nåleøje, der er svært

at komme igennem, og det er en stor
kunstnerisk anerkendelse. Det gør, at
der kommer meget opmærksomhed
omkring filmen. Det er en kunstnerisk
blåstempling, og det kan ikke blive fi-
nere, siger hun.
Hun stiftede i 2008 produktionssel-

skabet Space Rocket Productions
sammen med Nicolas Winding Refn.
I 2011 var instruktøren udtaget til

konkurrencen med filmen »Drive«, der
ligesom »Only God Forgives« har den
canadiske skuespiller Ryan Gosling i
hovedrollen. At han igen er med i det
fornemme felt, har Lene Børglum en
forklaring på:
- Der er mange udenlandske anmel-

dere, der kalder ham en af de mest
nyskabende auteurs, vi har i denne
tid. Han tør prøve nogle kunstneriske
ting af, og de falder i god jord hos
dem, der ser det, siger hun og tilføjer:
- Det er det, der gør ham speciel.

Han har sin egen stil og sine egne
kendetegn, der skiller ham ud.
- Han udvikler altid sit fortælle-

sprog og gør aldrig det samme to
gange.
Chancen for at filmen tager Guld-

palmen hjem, tør hun dog ikke spå
om.
- Det har jeg slet ingen anelse om,

siger hun. /ritzau/

Refn kan vinde Guldpalme: 
Vi er så glade og stolte

Instruktøren Thomas
Vinterberg bliver
»præsident« for jury i
filmprogrammet, der
hylder de mere smal-
le film.

KØBENHAVN. Den danske
filminstruktør Thomas Vinter-
berg, der sidste år var med i
Cannes med filmen »Jagten«,
bliver formand for juryen i
filmprogrammet »Un Certain
Regard«. På fransk er titlen
mere prangende: President du
jury.
Thomas Vinterberg efterføl-

ger den britiske instruktør Tim
Roth, der var sidste års præsi-
dent for juryen i »Un Certain

Regard«.
Filmene i denne konkurren-

ce er normalt mindre main-
stream eller af knap så kendte
instruktører som i hovedkon-
kurrencen på Cannes-festiva-
len.
»Un Certain Regard«-prisen

bliver uddelt lørdag 25. maj,
dagen før afslutningsceremo-
nien af filmfestivalen.
Åbningsfilm i programmet

er Sofia Coppolas nye film
»The Bling Ring« med Emma
Watson i titelrollen om en rø-
verbande.
I 1998 fik Thomas Vinter-

berg le Prix du Jury au Festi-
val de Cannes for filmen »Fe-
sten«. Året efter blev han for-
mand for kortfilms-juryen.
Årets Cannes Festival foregår i
år fra den 15. til den 26. maj. 

/ritzau/

Thomas Vinterberg
formand for jury i Cannes

Nicolas Winding Refn har sine egne
kendetegn.
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