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Status. De polske musike-
re gik helt uventet på ga-
den for at spille, og nogle
steder var lyden alt for
høj. FolkBaltica har aldrig
solgt flere billetter end i
år.

FLENSBORG. Godt 6000 mennesker
besøgte FolkBalticas koncerter i
2013. Det er rekord og 500 flere end
sidste år. På dansk side er der frem-
gang i antallet af solgte billetter, og
her hjalp åbningskoncerten i Alsion i
Sønderborg godt til med 725 tilskue-

re. Den ny ledelse er godt tilfreds.
Den kunstneriske leder Harald Hau-
gaard mener, at festivalens kunstne-
riske niveau er blevet hævet.
- Vi er også kommet lidt tættere

på de danske ører. Der har været lidt
småfejl hist og pist, og der er sket
uforudsete ting af både positiv og
negativ karakter. Til det positive hø-
rer, at mange af festivalens kunstne-
re helt uplanlagt i år er gået på ga-
den i Flensborg og har spillet for for-
bipasserende. Det er noget, vi meget
gerne ser. Vi vil ikke presse musiker-
ne, som jo har nok at se til, men vi
synes, det er helt vildt fedt, når de
gør det, siger Harald Haugaard til
Flensborg Avis.
Det var især de polske musikere,

der benyttede de gode vejr til spon-
tant at spille udendørs.

Det var alt for højt
En anden uforudset ting var den hø-
je lyd under hovedkoncerten i Wal-
dorfschule lørdag aften.

- Mange synes, det var for højt, og
jeg hører til én af dem. Jeg har for-
ståelse for, at nogle blandt publikum
valgte at forlade koncerten. Kunst-
nerne havde deres egne lydmænd
med, og ved Eivør og Polkaholix gik
de over den aftalte decibel-grænse.
Næste år vil der blive indført en ge-
nerel grænse for lydniveauet på de

enkelte koncerter. Jeg spiller selv på
festivaler, hvor strømmen ganske en-
kelt bliver cuttet, hvis man bevæger
sig over den aftalte decibel-grænse,
siger Harald Haugaard.
Han tilføjer, at musikerne gjorde

det godt, men at et band som Polka-
holix passede bedre til fuld knald i
Volksbad end på Waldorfschule i
Flensborg med stolerækker og kon-
certsal-atmosfære.

Udsolgte koncerter
Peter Boll er FolkBalticas ny forret-
ningsfører, og han glæder sig over
flere udsolgte koncerter.
- 6000 mennesker en succes. Vi

kan omvendt ikke komme for højt
op, for der er også logistiske be-
grænsninger, når det eksempelvis
gælder antallet af hotelsengepladser
i Flensborg og størrelserne af kon-
certsteder, siger Peter Boll.
Med hensyn til finansieringen af

næste års FolkBaltica har han store
forventninger til den netop indgåede

kulturaftale i det danske-tyske
grænseland.
- Vi bliver jo betegner som et kul-

turelt fyrtårn, så jeg ser bestemt
frem til, at vi også kommer ind i bi-
ledet her, siger han.
Næste års FolkBaltica kommer til

at foregå op til og i den første week-
end i maj - det vil sige i dagene 7.-
11. maj 2014.
- Vi har endnu ikke haft Litauen

eller Rusland som temalande. Hvis vi
kan få en økonomisk aftale i stand
om støtte til og fra et af de lande, vil
det være en mulighed. Temaet behø-
ver dog langt fra at ære så dogma-
tisk tematiseret. Det væsentlige har i
år været innovation og fornyelse, og
der er vi nået et godt stykke ad ve-
jen, siger Harald Haugaard.
Den renommerede danske musiker

er ansat som kunstnerisk leder på en
tre-års-kontrakt med mulighed for
forlængelse.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ny festivalledelse er tilfreds

Anmeldelse. Der blev
spillet højt til FolkBal-
ticas hovedkoncert -
og det polariserede
publikum.

FLENSBORG. FolkBaltica præ-
senterer hvert år en hovedkon-
cert. Den ligger lørdag aften i
Flensborg og byder på et sprag-
let udvalg af kunstnere. På tre
timer kommer man vidt om-
kring med tre eller fire solister
eller bands. I år bød hovedkon-
certen mildt sagt på noget af et
crescendo.
Det begyndte med plattysk

folkemusik af Dragseth fra
Nordfrisland. Så trådte den nor-
ske violinist Ragnhild Furebot-
ten ind med messingorkestret
Never On  A Sunday og overlod
bagefter scenen til sangerinden
Eivør fra Færøerne. Og den lidt
hæsblæsende aften blev sluttet
af med Berlin-orkestret Polka-
holix, der skruede op for volu-
menknappen, så adskillige til-
hørere gik før tid for at få hvi-
let ørerne.
Lydstyrken gik også fra det

stille og lyriske på plattysk til
Polkaholix for fulde gardiner.
Det kom tydeligvis bag på flere
blandt publikum, at der var sat
så megen strøm til musikken.
På Tønder Festival har man løst
dette problem ved at varedekla-
rere hver koncert med et grafisk
symbol i programmet - med
gradueringer fra den stille aku-
stiske guitar til el-guitaren med
tre kraftige lydbølger omkring
sig.
Det betyder dog også, at man

i Tønder har valgt at holde kon-
certer med flere kunstnere med
genrer, der kan appellere til et
homogent publikum.
Dragseth gav koncerten en

stille og charmerende begyn-
delse med vægt på akustisk
guitar og smukke plattyske tek-

ster. Her fik publikum at høre,
hvad den region, der lægger
jord til FolkBaltica, selv har at
byde på.

Ragnhild Furebotten kom
med skæve toner i det utradi-
tionelle samspil med et blæse-
orkester. Her var norske polkaer
og uforudsigelige pols, der nog-
le gange kunne lyde som en
gammeldags båndoptager, der
gik ned i tempo. På lydsiden
havde Furebottens violin det
dog med at drukne lidt i den el-
lers appetittelige messingsuppe.

En hårdtpumpet Eivør
Eivør fra Færøerne har på sine
seneste udgivelser bevæget sig
fra det sarte om ikke til det
hårdtpumpede, så til et mix af
det bløde med den kraftfulde
stemme og et til tider domine-
rende elektronisk baggrund-
stæppe. Sidste år udsendte hun
albummet »Room«, der var præ-
get af hendes fars pludselige
død.
Hun kommer altid ind på en

scene med bare tæer, en bred
korngul hårpragt, hvid kjole og
flagrende arme. På Waldorf -
schule sang hun sopran på både
engelsk og færøsk (blandt sidst-
nævnte var »Nú Brenner Tú I
Mær«) med kraftfuldt akkom-
pagnement af Michael Blak på
både strenge og tangenter. Men
også med elektroniske virke-
midler, der godt kunne have
været dæmpet lidt, uden at der
var gået noget af helhedsbille-
det. Hendes lydfolk bevægede
sig tydeligvis på den forkerte si-
de af den øvre lydgrænse.
Polkaholix skruede yderligere

op for decibelene og polarisere-
de dermed publikum. Nogle un-
ge syntes, det var fedt, og de
lidt ældre blev nærmest blæst
ud. Dejligt rebelsk var det, men
sørme højt.

FolkBaltica: Hovedkoncert
med Dragseth, Ragnhild Fu-
rebotten, Eivør og Polkaholix
på Waldorfschule i Flensborg
lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Decibellene 
fik et 
ordentligt dyt

Dragseth Duo fra Nordfrisland lagde stille ud - på plattysk. Senere overtog lidt mere brutale lydfolk styringen på Waldorfschule
i Flensborg.

Til venstre er det Ragnhild
Furebotten med messing-
orkestret Never On A Sun-
day. Nedenfor ses hoved-
koncertens to værter, Sa-
rah Keppler fra Aktivitets-
huset i Flensborg og Jörg-
Rüdiger Geschke fra Sles-
vig-Holstens musikråd
(Landesmusikrat).

Harald Haugaard: - Vi skal have sat
en grænse for lydniveauet.
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Nogle unges syntes, det
var fedt. De lidt ældre
blev nærmest blæst ud.
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