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Anmeldelse. At det
lige skulle være i
Tyskland, at en så
stor samling danske
musikere for første
gang sammen skulle
spille musik af Ras-
mus Storm, er en
pudsighed. Men im-
ponerende var det.

FLENSBORG.Vi så godt,
han var på vej op på præ-
dikestolen. Det var ikke
nogen præst. En musiker
med lidt pjusket hår, som
det er moderne for tiden,
Nikolaj Busk, der ellers
mest er til akkordeon eller
klaver.

Pludselig lød der skingre
toner deroppefra. Og flere
endnu. Det gav et spjæt i
flere blandt publikum, da
der blev pustet skæve to-
ner i harmonettaen (et in-
strument med tangenter og
luftkanaler). Fyh, for sø-
ren. Kunne ham Rasmus
Storm også lyde sådan?

Åbenbart. Men spille-
manden fra Fåborg har og-
så været vidt omkring i sit
liv fra 1733 til 1806. Den-
gang var købstaden på
Sydfyn lidt af en verdensby
med store sejlskibe. Ras-
mus Storm gik om bord på
skibene og kom vidt om-
kring

Fra fjerne byer og lande
tog han sange med hjem.
Hans håndskrevne melodi-
bog fra cirka 1760 er den
ældste danske folkelige
dansenodebog, fyldt med
menuetter, polskdanse og
marcher. Også Flensborg
var han i. Måske endda
han har spankuleret rundt
om Marienkirche, som
hans musik nu blev spillet
i over 200 år, efter at han
gik hinsides.

Godt humør
Næsten alle danske spille-
mandsgrupper har indlem-
met de særprægede melo-

dier i deres repertoire. Et
faktum, der fik forret-
ningsføreren fra FolkBalti-
ca til at sige stop en halv:
Hvorfor spiller vi ikke
Rasmus Storms musik her
på festivalen i 2009?

Søndag aften var der
stor festivalfinale i Mari-
enkirche i Flensborg. Fol-
kemusikere var tromlet
sammen fra nær og fjern
for at spille Rasmus
Storms musik, musikere,

der havde spillet det ene
eller det andet sted på fe-
stivalen i det dansk-tyske
grænseland.

I spidsen for festivalfina-
len stod Harald Haugaard,
der som altid mødte op
med et smittende humør og
en pose humor.

Der stod så sangerinden
Helene Blum, Trio Mio, den
tyske harpespiller Tom
Daun, Slesvig-Holstens
kendte spillemænd i Hans

Dans, det 11 mand store
strygerensemble Die
Landstreicher fra musik-
skolen i Flensborg og et
par spillemænd fra Fanø,
Peter Uhrbrand på violin
og Nils Thorlund på guitar.

Ind bagfra
Hele kirken blev taget i
brug til denne festkoncert.
De unge strygere fra mu-
sikskolen kom ind bagfra.
Helene Blum stillede sig

midt i gangen og åbnede
for sin stemmepragt. Og så
var der jo Nikolaj Busk,
der sendte skingre toner
ud fra prædikestolen.

Hvert band på scenen
spillede et Rasmus Storm-
stykke på sin særlige må-
de. Og violinisten Kristine
Heebøll fra Trio Mio havde
komponeret »et stykke i
Rasmus Storm ånd«, som
det blev lanceret. Finnen
Tapani Varis - der har stu-
deret jødeharpemusik i syv
år på Sibelius-Akademiet i
Helsinki - gav sit besyv på
Storm-musik på sit speci-
elle instrument.

Ikke alle kunne se
Morten Alfred Høirup -
der bød velkommen til
koncerten - havde ret i sin
ironiske undren: At det li-
ge skulle være i Tyskland,
at en så stor samling dan-
ske musikere for første
gang sammen skulle spille
musik af Rasmus Storm.
Godt 600 mennesker over-
værede koncerten, der bå-
de på et bredt spektrum
fra stor orkestermusik til
små ensemblepræstationer,
improvisation og det ind-
studerede.

Måske kunne man endda
se, hvad der foregik af mu-
sik foran alteret - hvis man
ikke var så uheldig at sid-
de i sideskibet eller bag en
søjle.

Men et flot punktum for
en vellykket FolkBaltica
2009.

FolkBaltica - festivalfi-
nalen i Marienkirche i
Flensborg søndag aften:
»En aften for Rasmus
Storm« med flere bands
og solister.

Hans Christian Davidsen

Flot festivalfinale

Harald Haugaard
var veloplagt som

konferencier foran
600 mennesker i

Marienkirche i
Flensborg.

Hans Dans har gravet gamle nodeblade op på vadehavsøen Før. Orkestret består af musikere fra Slesvig-Holsten. (Fotos: Lars Salomonsen)

Tapani Varis går ind for sagen. Han har studeret jødeharpe-musik i syv år på Sibelius-
Akademiet i Helsinki.

Reumert-priser.
Odense Teaters
»Breaking the Wa-
ves« blev hædret
med Reumert-prisen
for årets bedste fore-
stilling. Jens Albinus
og Tammi Øst tog de
to store skuespilpri-
ser.

KØBENHAVN. Odense
Teaters udgave af Lars von
Triers film »Breaking the
Waves« modtog Reumert-
prisen for årets forestil-
ling, da sæsonens bedste
præstationer inden for
dansk scenekunst blev kå-
ret ved et stort gallashow
på Det Kongelige Teater.
Der var to andre kandida-
ter til prisen: »Ansigtet
mod væggen«, som Hol-
land House og Café Teatret
stod for, og Det Kongelige
Teaters ny version af Kaj
Munks »Ordet«.

Teaterchefen Kasper Wil-
ton stod selv for iscenesæt-
telsen af den Reumert-be-
lønnede forestilling. I sin
takketale understregede
han, at man ikke nødven-
digvis bør tage det alt for
alvorligt, når ét teaterstyk-
ke kåres som det bedste i
en konkurrence med andre.

- De to andre nominere-
de var fremragende fore-
stillinger, og der er i det se-
neste år lavet mange andre
glimrende stykker over det
ganske land. Derfor vil jeg
gerne dedikere prisen, men
dog ikke pengene, til alle
gode teaterstykker, fra
Vendsyssel i nord til Born-
holm i Øst.Vinderen er
dansk teater, understrege-
de Kasper Wilton.

»Breaking the Waves«
havde Cecilie Stenspil i
den store rolle som Bess, og
præstationen skaffede den
unge skuespiller en nomi-
nering for årets bedste ho-
vedrolle. Mere blev det dog
ikke til, idet juryen valgte
at give denne statuette til
Tammi Øst. Hun blev hæd-
ret for sine præstationer,
dels i Det Kongelige Tea-
ters tolkning af Hermans
»Stuk«, dels i »Ansigtet
mod væggen«.

Jens Albinus modtog pri-
sen for bedste mandlige
hovedrolle i nationalsce-
nens meget moderne og
meget omdiskuterede ud-
gave af »Stuk«, som den
tyske avantgarde-instruk-
tør Frank Castorf havde
iscenesat. Albinus gik nye
veje inden for kategorien
af takketaler, da han meget
lystigt og på perfekt tysk
»spillede« Castorf, der i
denne sammenhæng ud-
trykte en behersket aner-
kendelse af Albinus’ ind-
sats på scenen.

Stykket indbragte Birthe
Neumann prisen for bedste
kvindelige birolle, idet
hendes præstation i
»Håndværkerne«, der spil-
lede på Det Kongelige Tea-
ter, ligeledes indgik i jury-
ens vurdering. Nicolai
Dahl Hamilton blev hæd-
ret for årets mandlige bi-
roller i hele tre forestillin-
ger: »Modern Life« på Café
teatret«, »Den politiske
kandestøber« på Grønne-
gårds Teatret og »Darwins
testamente« på Det Konge-
lige Teater. Teatret toppede
vinderlisten med syv statu-
etter, hvoraf de tre tilfaldt
»Stuk«. /ritzau/

Fynsk von
Trier-udgave
årets
forestilling


