
Anmeldelse. Det var
sørme godt nok
svært at slippe for-
årssolen, da der var
indendørs koncert på
Dansk centralbiblio-
tek i Flensborg. Men
man kan jo ikke få
alt.

FLENSBORG. Gardinerne var
trukket for, da danskeren Ni-
kolaj Busk skulle til at boltre
sig musikalsk med skotten Hal
Parfit-Murray. Forårssolen
strålede udenfor, så mørklæg-
ningsgardinerne bragte min-
derne frem om dengang, man
skule se lysbilleder eller film i
skolen, når man hellere ville
være ude i skolegården for at
spille fodbold.
Man skulle godt nok være

glad for folkemusik for at mø-
de op  i »Den Blå Sal« på

Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg, mens foråret satte gang
i det hele udenfor. Men det
var der mange, der var. Så
mange, at der var kamp om
stolene, og der måtte bæres
ekstra ind. 
Nikolaj Busk løftede ellers

sløret for, hvem der havde
bejlet til hvem:
- Det tog noget tid at over-

bevise Jens-Peter Müller om,
at vi skulle spile her på Folk-
Baltica, men vi blev ved...,
sagde Nikolaj Busk, da han
bød velkommen til publikum.
Jens-Peter Müller, forret-

ningsføreren i FolkBaltica,
stod i indgangen og smilede
og rødmede lidt. Men jo, så-
dan var det, understregede
Nikolaj Busk.
Godt, at Hal & Nikolaj insi-

sterede på at være med ved
FolkBaltica i år. Ud over kon-
certen i Flensborg kunne de
også høres i Medborgerhuset i
Egernførde og i Alsion i Søn-
derborg.

Topscorer ved Danish
Music Awards
Pianisten (og meget andet)
Nikolaj Busk har været man
ved efterhånden ikke hvor
mange gange på listen over
prismodtagere ved Danish

Music Awards (folk). Han er
aktiv i mange sammenhænge,
blandt andet i succesen Trio
Mio - og er bare en af de al-
lerbedste og mest talentfulde
på den sprudlende danske fol-
kemusik-scene.
Hal Parfitt-Murray er skotte

og vokset op med en violin.
Kan synge, steppe og charme-
re sig ind hos publikum med
vittigheder efter britisk re-
cept. Han er vokset op i både
Skotland og Australien og ud-
dannet i folk-musik på Carl
Nielsen-linje på Det Fynske
Musikakademi.
Det var præsentationen.
Og koncerten..... er straks

vanskeligere at beskrive. For
godt nok var udgangspunktet
folk - både den keltiske og
den danske - men der var og-
så så megen leg også mange
afstikkere til andre egne af
verden, at det er lettere at be-
tegne den som en sympatisk
drillesyge. Her var overrasken-
de arrangementer  og virtuo-

sitet af to multiinstrumenta -
lister. På et tidspunkt gik der
legestue i koncerten. Nikolaj
Busk spillede på klokkespil, le-
getøjsklaver og harmonium
skiftevis og på samme tid. Fra
»The Edge of The World« kald-
te de to musikere nummeret,
der både var en parodi og fa-
scinerende.
Da vi fik at vide, at vi skulle

høre koncertens dårligste
stykke musik, blev vi bluffet
med, at det skulle være en
lang reel fra Skotland. Vi fik
en lang næse. Det var musik,
der kom igennem kulturernes
blender og fik os til at sidde
tilbage med oplevelsen af at
have hørt noget, som aldrig
var hørt før.

Bryllupssang
Hal Parfitt-Murray lovede en
nat med Nikolaj Busk til dem,
der bagefter kunne nynne
nummeret. Det var der ingen,
der ville eller kunne.
Med en bryllupssang fra

Sønderho på Fanø kom vi til-
bage til virkeligheden. Tradi-
tion og næsten en smule trist.
Der er to teorier om, hvorfor
bryllupssange på Fanø var,
som de var:
- Af forskellige årsager skul-

le piger fra Sønderho giftes
væk til fremmed blod langt
fra Fanø. Så midt i alt det
glædelige betød det, at man
måske aldrig kom til at se dem
mere. En anden teori er, at
musikerne gerne selv ville ha-
ve været gift med Sønderhos
skønhed, fortalte Nikolaj Busk
og Hal Parfitt-Murray - der
selv som godt vant skotte har

tabt sit hjerte til sønderhonin-
ger. De musikalske altså.
Da vi kom ud, var forårsso-

len ved at gå ned. Man kan
ikke få det hele. Vi, der bevæ-
gede os ind i mørket, kom til
gengæld - og det skal alle an-
dre vide - ind i et magisk mu-
sisk rum.

FolkBaltica: Koncert med
Hal & Nikolaj på Dansk
centralbibliotek i Flensborg
lørdag eftermiddag.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Ydmyghed over for publikum. Hal Parfitt-Murray og Nikolaj Busk bukkede andægtigt efter endt koncert.

Den slags her kan man kun tillade sig, når man er rigtig dygtig.
Nikolaj Busk inviterede til musikalsk legestue på meget højt ni-
veau. Her med klokkespil, legetøjsklaver og harmonium.

Der blev spillet alt fra sønderhoninger til irske polkaer på Dansk
Centralbibliotek i Flensborg.

Magisk
musik i
mørket

HUSUM. Musikfestivalen 
»Raritäten der Klaviermusik«

finder i år sted for 25. gang. I
dagene fra den 19. til den 27.
august kan man opleve kon-
certer med international
anerkendte pianister på Hu-
sum Slot. Blandt gæsterne er
Nadejda Vlaeva fra Bulgarien,
Daniel Berman fra USA, Artur
Pizarro fra Portugal og Danny
Driver fra Storbritannien.
Siden 1986 har  »Raritäten

der Klaviermusik« trukket
36.400 koncertgæster til 200
koncerter, og der er sammen-
lagt blevet spillet 2122 klaver-
værker.
Komponisten Franz Liszt

blev født i 1811, og 200-året
for hans fødsel vil festivalen

markere på flere områder.
I jubilæumsåret udsendes

bogen »Jenseits des Main -
streams« redigeret af festiva-
lens grundlægger, pianisten
og musikkritikeren Peter
Froundijan, og danskeren Jes-
per Buhl fra musikforlaget
Danacord, der har udsendt
cd’er med liveoptagelser fra
festivalen.
Man kan bestille en pro-

grambrochure ved at sende en
mail til kulturamt@nordfries-
land.de.
Abonnementer kan bestilles

nu. Enkeltbilletsalget begyn-
der den 5. maj.

(FlA)

Sjældne klaverværker
på Husum Slot

Kulturdamper i Kiel
KIEL. Der er dans, teater, musik og litteraturoplæsning om
bord, når Kulturdampene i Kiel lægger fra kaj søndag den
5. juli. Det sker af to omgange klokken 17.30 og 20, og
med på skibet er lokale forfattere, teaterelever, skuespille-
re fra Lüdemann-Theater i Kiel og musikere fra Kulturla-
den Leuchtturm i Kiel. De severer så megen kultur, at del-
tagerne nærmest er nødt til at vælge, hvilket dæk de vil
stå på. (FlA)

Original med undertekster
SLESVIG. »Original med undertekster« er titlen på en ud-
stilling, som Nord-Ostsee Sparkasse viser med kunstneren
Lothar Wildhirth.
Udstillingen vises i sparekassens hovedafdeling på

Stadtweg i Slesvig til og med den 26. maj. Lothar Wild-
hirth bor i Flensborg, hvor han tidligere har haft flere se-
parat- og fællesudstillinger. Hans kunstneriske aktiviteter
spænder fra akvareller og raderinger til tegninger og foto-
montager. (FlA)

Tastrup-kor fylder 125 år
TASTRUP. Männergesangverein Tastrup øst for Flensborg
fejrer 125 års jubilæum. Jubilæumssæsonen blev åbnet
den 3. april med en fælleskoncert i Adelby Kirke med Ge-
mischter Chor Fruerlund, Männergesangsverein Hürup og
damekoret Antonia fra Freienwill.
Koret under  Männergesangverein Tastrup ledes af Heinz

Rohrbach, og senere på sæsonen følger endnu en jubilæ-
umskoncert ved byfesten i Tastrup den 20. august. 

(FlA)

Film i Kühlhaus
FLENSBORG. Kulturværkstedet Kühlhaus byder langfredag
den 22. april på fem timer med forskellige kortfilm og teg-
nefilm.
Fra klokken 19 vises blandt andet filmen »Onkel, mein

Godzilla ist hinters Kühlschrank gefallen«. Der bliver ind-
lagt pauser undervejs. Billetter koster fem euro i forsalg
og en euro ekstra ved indgangen. (FlA)
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