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Kirkerummet i Oversøs romanske kirke var en perfekt ramme om koncerten med det litauiske folk-orkester Sutaras.

Anmeldelse. Det er
tankevækkende, hvil-
ken appel musik fra
Baltikums strande og
urskove kan have i et
højteknologisk sam-
fund. Litauiske Suta-
ras gav en koncert,
hvor repertoire og
teknik var helt i top.

OVERSØ. Et litauisk orkester i
en romansk kirke, der er viet
til de vejfarendes helgen,
Sankt Jørgen.
Man kan ikke andet end si-

ge, at musikfestivalen Folk-
Baltica går helt tilbage til
rødderne. Det er næsten urtid
og gennemsyret økologisk. In-
gen strøm på instrumenterne.
En fortælling om, at litauisk
er et af Europas ældste sprog i
familie med oldpreussisk, som
for længst er uddød. Traditio-
nelle herredragter og panfløj-
telyde, der lyder til at komme
et sted inde fra de skove, der
fylder over en fjerdedel af Li-
tauen.
Musikfestivalen FolkBaltica

fortsatte torsdag aften med
tre koncerter - den ene af
dem i Oversøs kirke med det
tykke kampestenstårn. Fem
musikere fra kvintetten Suta-
ras boltrede sig med over 20
forskellige instrumenter i kir-
kens kor - og leverede godt
halvanden times koncert, der
fik publikum til at fremkalde
musikerne til fire ekstranumre.
Dansemusik, folkesange,

hyrdefolklore på gamle horn-
instrumenter og meditations-
musik fra Baltikum på pan-
fløjter var noget af det, kon-
certen bød på, og repertoiret
og spændvidden var fascine-
rende.
Sutaras har ikke ligget på

den lade side, siden orkestret

blev grundlagt i 1988, to år
før Litauen rev sig løs fra den
kommunistiske Sovjetunion.
Over 5300 koncerter er det
blevet til siden da - over 220
koncerter om året. Der har
været udskiftning i besætnin-
gen undervejs. Antanas Fokas
- en væver herre med et over-
skæg som Lech Walesa - ledte
et forudsætningsløst publi-
kum gennem koncerten og
tusinde års musikhistorie, ind-
føring i traditioner vi ikke
kendte til og fortællinger om
instrumenter skåret ud af det
baltiske råstof: træ.
Det blev lige lovlig meget

skoletime med megen snak
mellem numrene, og troede
man som publikum, at kon-
certen blot var envejs-kom-
munikation, så blev man
tvunget til at komme på an-
dre tanker. Der skulle danses,
slås rytmer og synges omkvæd
i kor.
Sutaras åbnede forestillin-

gen i Oversø med musik fra ti-
den før koncerterne - fra den-
gang, da træhorn blev brugt
til musik, der skulle hilse kon-
gerne velkomen, når de kom
hjem fra slag. Da fløjteduoer
gik ud i naturen for at imitere
dyr og fugle. Eller grupper fik
melodier ud af panfløjter for
at kunne søge egne soldater
på slagmarkerne under krige.

Det er tankevækkende, hvil-
ken appel denne musik kan
have i et højteknologisk sam-
fund.

Romance i kor
En litauisk romance, hvor fire
af orkestrets herrer sang i kor,
overbeviste om, at litauisk fol-
kemusik har været udsat for
indflydelse fra både her og
der. I denne baltiske blues
kunne der spores toner fra bå-
de Rusland, Balkan og jødisk
musik.
Der blev hentet en litauisk

sækkepibe frem, og man for-
stod, hvorfor en »Dudelsack«
på dansk hedder en sækkepi-
be. Træpiberne ligner vitterligt
nogle, man kan ryge tobak

med. Fra det tidligere Øst-
preussen - hvor der førhen le-
vede litauiske folkegrupper -
fik vi en skøn melodi på en
»kankles« -  knipset strengein-
strument af bokscitartypen,
som i Estland og Finland fin-
des tilsvarende under navnet
»kantele«. Det var musik fra en
tid, da litauisk og tysk kultur
grænsede op mod hinanden
og også var viklet ind i hinan-
den.
Da først publikum blev invi-

teret med op foran alteret,
blev alt, hvad der kunne rasle
og lave ramasjang taget i
brug af professionelle som
amatører.
Sikke en aften. Det kan

godt være, det ikke var den
slags musik, man ville sætte
på derhjemme. Men den skal
have fire violiner for en for-
nem teknisk udførelse.

FolkBaltica: Koncert med
Sutaras i Oversø Kirke tors-
dag aften.
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Baltisk fascination

FLENSBORG Samtidig med
msuikfestivalen FolkBaltica
har musikeren Richard Wester
og hans Käpt’n Kümos Mar-
ching Band valgt at invitere
250 gademusikanter til ra-
masjang i Flensborgs gader
under overskriften »Battle of
the Brass Bands«. I eftermid-
dag forventes et sted mellem
15.000 og 20.000 mennesker
til begivenheden, der ikke
kommer til at gå stille for sig.
Udstillingskoncerten med

den norske duo Sinikka Lan-
geland og Bjørn Kjellemyr på
Dansk Centralbibliotek aflyses
derfor, og filmforevisningen
om sangskriveren Heinz Ratz
fra Kiel forlægges til et stille
og afsides rum i Musikschule
Flensburg ved Marienkirche.
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Gademusik
medfører
aflysning

FLENSBORG. Fire ud af syv åb-
ningskoncerter onsdag aften
var udsolgt, oplyser festivalel-
ledelsen i FolkBaltica.
Det gjaldt blandt andet

koncerten med Harald Hauga-
ard og Helene Blum i kultur-
huset »Nette Jensen« i Skelde
på Broagerland. Over 200
mennesker dansede med til en
vellykket koncert med tysk-
finske Saimaa og svenske Nor-
dic i Carlshütte i Bydelstorp
(Büdelsdorf).
Der er endnu billetter at få

til festivalens øvrige koncer-
ter. I aften er blandt andet
hovedkoncerten »Månenat« på
programmet på Duborg-SKo-
len i Flensborg med Bobo fra
Tyskland, Saimaa, Lepistö &
Lehti fra Finland, et dansk-
tysk mandskor og tyske Wen-
zel & Band.
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Godt salg i
koncerterne

Online
Gå ind på Flensborg
Avis Online
www.fla.de under
rubrikken kultur om
aftenen og læs de
første reportager
efter FolkBaltica-
koncerterne. Repor-
tagerne ligger klar
umiddelbart efter, at
koncerterne er slut.

Der skete noget i Oversø Kirke, der vanskeligt lader sig beskrive i tekst og billeder. Sutaras fra Li-
tauen spillede på et væld af instrumenter og fik i den grad skovlen under publikum.

Teaterchefer:
Minister er
skyld i teater -
lukning
Spareplaner. Para-
plyorganisationen
Københavns Teater
skal indstille til mini-
steren, hvilket teater
der skal lukke i ho-
vedstaden.

KØBENHAVN. Teaterdirektø-
rerne i København kritiserer
kulturministerens beslutning
om at lukke en teaterscene
for at give plads til en åben
scene, fortæller TV 2 News.
Folketeatrets direktør, Kasper
Wilton, er klar i mælet over
for kulturminister Uffe Elbæk.
-Det er helt klart et mini-

steransvar. Københavns Teater
handler her med hænderne
bundet. Det er ærgerligt, at vi
teatre spilles ud mod hinan-
den, for vi er jo i samme båd,
siger Kasper Wilton til Kultu-
ren på News.
Sammen med teaterchefer-

ne for Østre Gasværk og Betty
Nansen blander Kasper Wilton
sig for første gang i konflikten
om en åben scene i Køben-
havn. Alle tre bakker om en
åben scene, og de forstår ikke,
at Uffe Elbæk har bedt Kø-
benhavns Teater om at lukke
en aktiv scene for at gøre
plads til den åbne scene, som
Folketinget har besluttet, at
de uafhængige scenekunstne-
re skal have. Den åbne scene
skal erstatte enten Teater Re-
publiques Lille Scene eller
Nørrebro Teaters Frederiks-
bergscenen, og ender det
med, at en eksisterende tea-
terscene skal lukke, er det kul-
turminister Uffe Elbæks an-
svar, mener de tre chefer.
-Det er enten ham eller en

anden politiker, siger direktør
på Betty Nansen Teatret, Peter
Langdal.
-Det er rigtig trist, at man

begynder at lukke endnu flere
scener, når man ser, hvor
mange der er lukket de sene-
ste år. Så skulle man ikke lige
kigge efter i hjørnerne for at,
om der ikke var et ledigt loka-
le, spørger Peter Langdal.
Han foreslår Stærekassen,

som Det Kongelige Teater har
forladt. Københavns kultur-
borgmester Pia Allerslev har
tilbudt  et teaterrum i Huset i
Magstræde, og Kasper Wilton
mener, at Takkelloftet i Opera-
en vil være perfekt.
-Det står alligevel næsten

tomt, og det er en fantastisk
scene. Det ville være i Det
Kongelige Teaters ånd at invi-
tere de uafhængige scene-
kunstnere inden for. Og en
stor gestus fra teatrets side,
mener Kasper Wilton.
Kulturminister Uffe Elbæk

sender afgørelsen videre til
paraplyorganisationen Køben-
havns Teater, som skal indstille
til ministeren, hvilket teater
der skal lukke.
- Jeg er glad for, at der er

ideer, men de kommer meget
sent. Jeg håber, de sender dem
ind til Københavns Teater, så
det kan tage det med i sine
overvejelser, siger Uffe Elbæk.
Mandag beslutter Københavns
Teater sig for, hvilken teater-
scene man vil anbefale, Folke-
tingets kulturudvalg skal luk-
ke for at gøre plads til den
nye åbne scene. Det endelige
ansvar ligger hos kulturmini-
steren. (FlA)


