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Anmeldelse. Fiddle
og funk– det var bare
fint på Duborg lørdag
aften. Der blev åbnet
for en lettisik smelte-
digel og for syv viltre
spillemænd.

FLENSBORG. Letland er terra
incognita, når det gælder mu-
sik. Selv for insidere og musik -
journalister er det svært at få
cd’er på nettet. Letland er et
lille sprog- og kulturområde.

Derfor ventede vi alle
spændt på, hvad Søren afte-
nen måtte byde på, da Folk-
Baltica bød til »Fiddles og
Funk« på Duborg-Skolen i
Flensborg lørdag aften.
Det skulle ikke blive nogen

almindelig musikalsk forestil-
ling. Det anede man vel alle-
rede, da Patina entrerede sce-
nen på fællesarealet: Det bli-
ver ikke blegt det her. Den ene
iført en skriggrøn skjorte, den
anden en orange, og den tred-
je en rød skorte med slipset
hængende flere centimeter på
den anden side af bæltet.
Nu må man ikke dømme

mennesker på påklædningen,
og det gjorde vi da heller ikke,
for det var meget hurtigt mu-
sikken, der tog opmærksom-
heden, da bandet Patina åb-
nede for skuffen fra terra in-
cognita.
Patina betyder præg af æl-

de og betegner ofte ælde, der
kan have en charmerende
virkning. For eksempel mos el-
ler ir på skulpturer.
For letternes vedkommende

må det nærmest betyde, at de
har pudset det gamle op til
noget nyt. Bandet kommer fra
det katolske østlige hjørne af
Letland, der gennem århund-
reder har været præget af
polsk og jødisk kultur. Katolik-
kerne er i mindretal i Letland,
og mindretal har det jo med
at værne ekstra meget om
traditionerne.

Funky groove
Morten Alfred Høirup – den
danske folk-musiker, der var
dansksproget konferencier til
aftenens koncert på Duborg-
Skolen – hankede selv op i eg-
ne fordomme, da han præsen-
terede Patina for publikum:
-Hvis man tror, at lettisk

folk-musik blot er noget med
fløjter og violin, så får man
sig en slem overraskelse, for-
sikrede han.
Med sangeren Biruta Ozoli-

na i forgrunden blev der åb-
net for en stærk rytmisk fore-
stilling, ofte med en jazzet,
klezmer-præget klarinet i
munden på Indrikis Veitners.
Det gik fra funk og groove
over smukke lyriske ballader
til rock-numre, hvor Viktor Ri-
tovs fremtryllede el-guitar-
klange på synthesizer. Det er
den slags ting, der kan komme
ud af en smeltedigel. Ganske
forrygende – også selv om
man ikke forstod et ord af,
hvad Biruta Ozolina sang.

Veloplagt septet
Anden afdeling af koncerten
stod det finsk-norske orkester
Frigg for – opkaldt efter Odins
hustru i den nordiske mytolo-

gi. Men hvor den mytologiske
Frigg tier om verdens skæbne,
da åbner bandet Frigg for alle
violinerne, og det er ikke min-
dre end fire af slagsen. Med
septetten kommer man til
Tønder Festival, når den er
bedst. Frigg står for rigtig
spillemandsmusik, der er til at
blive i godt humør af, hvis ik-
ke man skulle være det i for-
vejen.
Den nordiske fiol bliver her

blandet med lidt irsk og ame-
rikansk bluegrass med gang i
den. Det var ellers lige før, at
de syv veloplagte musikere ik-
ke var nået frem, da der var
flyveforbud over Europa. Men
for ikke at skuffe publikum  i
Flensborg investerede de i en
bil i Schweiz (en kontrabas er
ikke bare sådan noget, man
tager med i toget) og nåede
til Flensborg.
- Vi håber, at I kan lide det,

så den lange rejse ikke var for
ingenting, sagde Petri Prauda,
der både kunne spille mando-
lin og tørre den særlige finske
humor af på os.
Men det var bestemt ikke

forgæves. Frigg fik hurtigt fut
i publikum og overraskede
med flere spøjse sager – for
eksempel en sang, som Petri
Prauda fra sin tid på Sibelius-
akademiet først satte akkorder
til og først senere en melodi.
Fiddle og funk – det var ba-

re fint.

FolkBaltica: »Fiddles og
Funk« på Duborg-Skolen i
Flensborg, lørdag aften.
Medvirkende: Patina (Let-
land) og Frigg (Finland-
Norge).
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Ukendt land

Trommeslageren og percussionisten Talis Gzibovskis. Bassisten Olegs Grisins.

Sangerinden Biruta Ozolina svævede hen over de jazzede ar-
rangementer, da Patina stod på scenen ved FolkBaticas ho-
vedkoncert på Duborg-Skolen i Flensborg lørdag aften.

Patina åbnede for en stærk rytmisk forestilling, ofte med en jazzet, klezmer-præget klarinet i mun-
den på Indrikis Veitners. Det gik fra funk og groove over smukke lyriske ballader til rock-numre.

Hvis man tror, at lettisk folk-
musik blot er noget med
fløjter og violin, så får man sig
en slem overraskelse.

Morten Alfred Høirup,
dansk folk-musiker

” Vi håber, at I kan lide det, så den
lange rejse ikke var for
ingenting.

Petri Prauda fra bandet Frigg efter at have
måttet finde udveje under flyveforbuddet

”


