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Svenske Emilia Amper på nøgleharpe.

Naturtalentet Jullie Hjetland (til højre), der er
halv norsk, halv dansk.

Stemningen var perfekt i St. Johannis-Kirche i Flensborg.

Violinisten Johanna Adele-Jüssi fra Estland.

Den finske sangerinde Lotta Hagfors.

Anmeldelse. Det eneste,
der er at udsætte på kir-
kekoncerten med Blink, er:
Alt for kort.

FLENSBORG. St. Johannis-Kirche var
fyldt fredag aften. Det var ikke evan-
geliet, de mange var kommet for at
høre. Men uden at blive alt for blas-
femisk, så var det guddommeligt,
hvad vi fik at høre:

Fire unge talentfulde kvinders
samlet fra hele Norden i orkestret
»Blink« -  og så kunne FolkBaltica
endda sætte fem flag ved de fire i
programmer og på plakater: Sange-
ren Jullie Hjetland, der også spiller
autoharpe, er nemlig halv norsk, halv
dansk. Taget i betragtning, at hun i
2009 fik en Danish Music Award som
årets bedste folksangerinde, har hun
holdt forholdsvis lav profil.

Shaman-agtige stemme
Men lad det heller ikke gå for hur-
tigt, for her er et naturtalent, der
nok skal nå det hele med hendes
nogle gange shaman-agtige stemme.

De øvrige i »Blink« er svenskeren

Emilia Amper på nøgleharpe, esteren
Johanna-Adele Jüssi på violin og
bratsch samt den finske sangerinde
Lotta Hagfors, der ind imellem også
tager lidt percussion frem.

De fire er alle ved at  tage en Nor-
dic Master på musikkonservatoriet i
Bergen i Norge, og det var her, de
mødte hinanden. Det var frugterne

af dette møde, vi fredag aften kunne
høre ved den første af ni FolkBaltica-
koncerter i Flensborg.

Fem kvarter
Fornøjelsen var kort. Fem kvarter va-
rede koncerten. Et enkelte ekstra
nummer. Jeg er sikker på, de havde
materiale til mere. Var det kræfterne,

der slap op? Var det perfektionismen,
der kostede for mange kræfter? I
hvert fald gælder den undskyldning
med, at »man også skal spille en kon-
cert i morgen« ikke rigtig på en festi-
val. Festival er festival.

Det kostede den sidste violin i vo-
res karakterskala.

Perfektionister
For kvaliteten kunne der ikke sættes
en finger på. Det var fire perfektio -
nister, der her gav koncert. Og det
var kærlighed - mest den ulykkelige
- som Lotta Hagfors og Jullie Hjet-
land sang om - skiftevis solo og du-
et, snart på svensk, så på finsk eller
norsk.

Hver af de fire mødte med et styk-
ke musik fra deres hjemland, egne
eller andres, og sådan blev det en
helt igennem nordisk og baltisk af-
ten.

Tilbage stod meget individuelle og
personlige udtryk og en fascinerende
leg med de forskellige musikalske

roller, og der blev ikke sprunget
over, hvor gærdet er lavest.
Stemmer og instrumenter kom
helt ud i grænselandet, blandt
andet i en smuk version af »Ag-
netes Vuggevise« med tekst af
H.C. Andersen eller Jullie Hjet-
lands egen stærke sang »Miss
You«.

Ny cd på vej
»Blinks« ny cd er på vej med flere af
de sange, publikum fik at høre ved
denne meget stemningsfulde koncert
i St. Johannis- Kirche. Det varer kun
ganske få uger. Synd at de fire ikke
havde den med i Flensborg, for her
havde de virkelig kunnet sælge - ikke
mindst så den korte koncert kunne
være fortsat på afspilleren derhjem-
me.

»Blink« gav også en koncert på
Benniksgaard i Rinkenæs lørdag af-
ten.

FolkBaltica- åbningskoncert i
Flensborg med Blink i St. Johan-
nis-Kirche fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Piger sprang over hvor
gærdet var højest
•  FolkBaltica blev i år afholdt

for syvende gang. Festivalen
blev åbnet i 2005 og er i de
mellemliggende år vokset til
en festival af national og in-
ternational betydning.

•  Festivalen er en årligt tilba-
gevendende begivenhed, der
finder sted i Flensborg og
den dansk-tyske grænsere-
gion i foråret.

•  FolkBaltica er som almennyt-
tigt selskab (GmbH) med i
det kulturelle Østersø-net-
værk Ars Baltica. Festivalen
får i år penge fra Slesvig-
Holstens ministerium for ud-
dannelse og kultur, Flensborg

Kommune (Stadt Flensburg),
Sønderborg og Aabenraa
kommuner, de norske og
estiske ambassader i Tysk-
land, det norske udenrigsmi-
nisterium, ESEK i Finland, det
Tysk-Finske Selskab og Syd-
slesvigsk Forening.

•  Festivalen bød i år på kon-
certer flere steder i det
dansk-tyske grænsland i
Flensborg, Egernførde, Sles-
vig, Husum, Aabenraa, Søn-
derborg, Bov, Oversø, Nykirke
i Angel, Bydelstorp (Büdels-
dorf), Skelde, Kværs, Lang-
balle, Kappel, Nordborg, Grå-
sten, Nibøl, Hytten og Store
Okseø i Flensborg Fjord.

Fakta


