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Status. Selv om der
var færre koncerter
på programmet, slog
musikfestivalen Folk-
Balticas sidste års
publikumsrekord.

FLENSBORG. 23 udsolgte kon-
certer ud af i alt 42 arrange-
menter.
Det var det slutfacit, som

musikfestiavlen FolkBaltica i
går kunne præsentere. Alle de
udsolgte koncerter var på den
tyske side, og dermed nåede
FolkBaltica ved koncerterne
syd for grænsen op på en be-
lægningsgrad på 100 procent,
oplyser festivalens leder, Jens-
Peter Müller.
5750 gæster købte billet til

de 42 koncerter og work -
shops, og dermed blev sidste
års rekord på 5500 slået. Og
det skal ses i lyset af den be-
vidste satsning, at festivalen i

år havde skåret ned i antallet
af arrangementer fra 49 sidste
år til 42 i år.
FolkBaltica står stærkest syd

for grænsen, blandt andet
fordi hovedspillestedet ligger i
Flensborg, men festivalen kan
samtidig glæde sig over 1900
besøgende til koncerterne på
den danske side af grænsen.
Åbningskoncerten i Alsion i

Sønderborg trak alene 800
mennesker til koncerten med
blandt andre Elin Furubotn og
Estsik TVs Pigekor. På den
danske side var det de mindre
koncerter på Benniksgaard i
Rinkenæs og hos Nette Jensen
i Skelde på Broagerland, der
kunne melde udsolgt.
Jens-Peter Müller betragter

ikke alene de udsolgte kon-
certer som et mål for succes.
- At vi kan samle halvandet

hundrede deltagere til fem
musikalske workshops er også
en succes, siger han.
Det var syvende gang, at Folk-
Baltica fandt sted. Festivalen
bød på folk-musik fra Øster-
sø-området ved koncerter fra
Aabenraa i nord til Egernførde
i syd.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Læs om afslutnings -
koncerten på næste side

FolkBaltica overgik sig selv

Det Estiske TVs Pigekor var et af topnavnene på FolkBaltica 2011. Koret medvirkede både ved åbningskoncerten i Alsion i Sønder-
borg for 800 tilhørere og ved afslutningskoncerten i Marienkirche i Flensborg, hvor der var udsolgt. Der blev solgt 5750 billeter til
42 koncerter og arrangementer.

Festival. Den genoplivede festival
i Jydbæk får i år et rutineret
dansk rockorkester som topnavn.
Med D-A-D satser arrangørerne
på også at kunne trække et stort
dansk publikum.

JYDBÆK.  D-A-D kan opleves hele to gange i
Sydslesvig i sommer. Det er flere måneder si-
den, at spillestedet Roxy i Flensborg offentlig-
gjorde D-A-D som koncertnavn den 2. juli. Nu
annoncerer Jübek Open Air det danske rockor-
kester som topnavn den 20. august.
- D-A-D er også ment som et tilbud til vore

danske gæster, siger Mark Frie, der sidste år var
med til at genoplive Jübek Open Air.
Festivalen var indtil midten af 1990erne

Slesvig-Holstens største rock-event med navne
som Udo Lindenberg, Judas Priest, Chris Rea,
Joe Cocker, Tote Hosen, Achim Reichel og Bob
Geldof. De 13 udgaver af Jübek Open Air i
1980erne og 1990erne trak tilsammen over en
kvart million besøgende. Men i 1997 var det
sidste gang. Det år gav festivalen så stort et

underskud, at den lukkede.
Det er heller ikke 1990ernes niveau, som de
nuværende arrangører ønsker at fortsætte.
Hellere mellemstore navne og fornuftig økono-
mi end dyre kanonnavne, der giver røde tal på
bundlinjen, lyder konceptet fra Maik Frie & co.
Sidste år trak Jübek Open Air godt 3000 gæ-

ster til festivalen på motorsportsringen i Jyd-
bæk ved Slesvig.
De øvrige bands bliver Die Happy, Wingen-

felder:Wingenfelder, Lukas & Helge og Sleven.
Forretningsfører Alexander Hansen fra Jübek
Open Air sætter især sin lid til Die Happy, der
med frontfiguren Marta Jandova skulle være
garant for at trække tilhørere. Hun medvirkede
som dommer i castingshowet Popstars på Pro
Sieben, og bandets single, »Supersonic Speed«,
har ligget højt på hitlisten i lang tid.
Lukas & Helge er et lokalt band fra Sydsles-

vig, mens Sleven er et ungdomsband, der nåe-
de i finalen ved Dithmarscher Rockband-Con-
test. 
- Vi satser på i det mindste at nå sidste års

besøgstal, siger Mark Frie.
Billetsalget er begyndt i alle Vereinsbank-fi-

lialer i Slesvig-Flensborg-området og Autohof
Völschow i Jydbæk. Prisen er 25 euro i forsalg
og 29 euro ved indgangen.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

D-A-D til Jübek Open Air
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D-A-D plejer ikke
at skuffe. Dan-
skerne spiller to
gange syd for
grænsen i som-
mer.

Galleri klar til forår
SØNDERBORG. Det Lille Galleri i Kirkegade i
Sønderborg åbner for foråret. Det sker lang-
fredag den 22. april, hvor saxofonisten og
klarinettisten Henning Jensen og Steen
Konggård på piano underholder med hygge-
lig jazz. Åbningsreceptionen varer fra klok-
ken 15 til 17. (FlA)

Fremtid på Skærsbjerg
KVÆRN. Under overskriften »Fremtidsland«
inviterer ungdomshøjskolen på Skærsbjerg i
Angel i sommerferien børn og unge mellem
10 og 14 år til kreative værksteder.
Der er blandt andet film, teater, foto og

musik på programmet, og der er plads til 50
deltagere. Der kræves forhåndstilmelding til
de kreative workshops, der finder sted fra
den 8 til den 15. juli. Yderligere oplysninger
fås på telefon 04632-84800 eller scheers-
berg.de. Deltagelse koster 190 euro og inklu-
derer overnatning og forplejning. (FlA)

Modern dance 
FLENSBORG. Ham-
borg-danseren Ste-
fanie Kölln tilbyder
nu kurser i Modern
Dance i Flensborg.
Kurserne begynder i
maj og finder sted
om onsdagen fra
klokken 19.30 til 21
for voksne, om tors-
dagen fra klokken 16 til 17 for 10-13-årige
og torsdage fra klokken 17 til 18 for 14-16-
årige. Stefanie Kölln er uddannet på musical
danseskoler i Hamborg. Man kan læse mere
på stefanie-koelln.de (FlA)

Rundvisning 
FLENSBORG. Kunsthistorikeren Dorothee Bi-
eske viser på torsdag klokken 18 rundt på
særudstillingen »Connecting« på Museums-
berg. På udstillingen vises kunsthåndværk fra
Slesvig-Holsten, Norge, Sverige, Finland og
Danmark. (FlA)

Stefanie Kölln
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Anmeldelse. Alt står i flot i
bogen »Schleswig-Holstein.
Das Land und das Meer«.

HAMBORG. Af en eller anden grund bli-
ver Slesvig-Holsten altid præsenteret fra
sin sommerside i diverse bøger. Blandt
gule rapsmarker og et par enkelte efter-
årsfotos er det derfor en befrielse af se
et foto af landskaberne i deres vinter-
drag i bogen »Schleswig-Holstein. Das
Land und das Meer«. Det er fotografen
Heinz Teufel fra Egernførde, der har væ-
ret på rejse gennem delstaten. Græsset
er grønt, og bladene ditto og saftige på
træerne.
Frisernes biike-

brennen foregår dog
endnu i den kolde
tid, ved overgangen
fra den mørke til den
lyse periode, så her
er der heldigvis lidt
sne at ane. Men el-
lers vile det være
forfriskende endelig at se en udgivelse
med Slesvig-Holsten i sin vinterdragt
med is på søerne og sne i bakkedale. Selv
om målgruppen, sommerens turister, nok
ikke rigtig vil kunne genkende billederne
fra deres sommerferie. Journalist Anne
Leier fra Hamborg har skrevet de udfør-
lige og faktamættede tekster til Heinz
Teufels udmærkede billeder. Og det er
ikke bare en sludder for en sladder, hun
leverer her. Selv om det er billederne, der
bærer bogen, får teksten også god plads,
og det er et plus ved »Schleswig-Hol-
stein. Das Land und das Meer«

Anne Leier (tekst) og Heinz Teufel (fo-
to): Schleswig-Holstein - das Land
und das Meer. 208 sider, 9,95 euro (El-
lert & Richter Verlag, Hamborg).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Sommer -
landskaber


