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Musical. Den nordiske
saga om smeden Vølund
blev opført i en særlig
gotlandsk version ved to
musicalforestillinger i
Flensborg og Trøjborg i
Sønderjylland.

FLENSBORG. Sagnet om
Vølund er i Danmark blevet
anvendt litterært af blandt an-
dre Drachmann og Oehlen-
schläger. Vølund er en fælles-
skikkelse i flere oldnordiske og
germanske sagn og hedder i
Sverige Volund. I Tyskland er
sagaen kendt som »Wieland
der Schmied«.

Vølundskvadet stammer fra
den Ældre Edda og handler om
en heltemodig smed, der bliver
lemlæstet i sit fangenskab.
Men han hævner sig og und-
slipper ved at smede sig nogle
vinger.

Vølund fik også vinger, da et
stort kor, Allmänna Sången, fra

Visby på den svenske ø Got-
land opførte sagaen som musi-
cal i forbindelse med festivalen
FolkBaltica, der sluttede i går.
Det skete først i Waldorfschule
i Flensborg lørdag eftermiddag
og i går formiddag ved ruinen
Trøjborg Slot nord for Tønder.

Musicalen blev opført i et in-
ternationalt samarbejde med
Jugendfolkband Schleswig-
Holstein, unge korsangere fra
både Danmark og Tyskland
under ledelse af Klaus Ullrich,
den svenske dirigent Mats
Hallberg samt sangerinden
Gunnel Mauritzson, der er en
af solisterne på FolkBaltica.
Hun stammer i øvrigt selv fra
Gotland. I marts blev der holdt
prøver for de unge lokale del-
tagere i menighedshuset St.
Jürgen i Flensborg. Det time-
lange værk blev primært op-
ført på svensk men ind imellem
suppleret med tyske tekster.

Allmänna Sången er et af
Sveriges ældste folkekor og
har medvirket på en cd med
værkerne fra Volund-musica-

len, som udkom i 1998. Musica-
len er en omskrivning af den
gamle Edda-saga, og i denne
svenske version udspiller
handlingen sit på Gotland.

Akkompagnementet i Flens-
borg bestod af et bredt spek-

trum af traditionelle instru-
menter, og sangerne stillede
også op i historiske folkedrag-
ter. Musikken og sangen var
fyldt med kraftfulde billeder
og høstede stort bifald fra pub-
likum. Hans Chr. Davidsen

Vølund fik vinger

FolkBaltica var en succes
med omkring 4000 gæster
til 100 koncerter nord og
syd for grænsen. Topsco-
reren var Mari Boine i
Flensborg, der tiltrak 800
tilhørere i Alte Post.

FLENSBORG. Det var ikke til at
opdrive et hotelværelse i Flens-
borg i weekenden  - medmindre
man ville betale for en suite på et
af luksushotellerne, hvor der var
få ledige værelser.

En af grundene var musikfesti-
valen FolkBaltica, der i år fandt
sted for anden gang og trak cirka
4000 mennesker og heraf en stor

del udenbys fra.
Pressetalsmand Thomas Frahm

fra FolkBaltica var ovenud til-
freds, da arrangørerne i går kun-
ne gøre festivalen op i de første
grove tal. Lørdagskoncerten med
den norske sangerinde Mari Boi-
ne og den polske gruppe Rzepc-
zyno trak alene 800 mennesker i
Alte Post i Flensborg, og knap
500 stimlede i går til rapsballet
ved Østergaard Gods ved Sten-
bjergkirke.

- Vi har tiltrukket rigtig mange
gæster udefra, blandt andet fra
Schweiz, og det er også et af for-
målene med FolkBaltica, der på
den måde er med til at sætte
Flensborg og grænseregionen på
det musikalske landkort. Ingen
andre steder får man en festival,
der specialiserer sig i musik fra

Østersø-området, siger Thomas
Frahm.

Han hæfter sig dog ikke blot
ved besøgstallene. På Cafe K på
Søndertorv i Flensborg mødtes
flere musikere til uformelle jam-
sessions med øl og improvisation,
og det er sammen med en række
workshops en af de ting, der er
med til at gøre en musikfestival
til mere end blot en række kon-
certer.

Vigtige kontakter
- Det er vigtigt for os, at der også
opstår kontakter mellem de del-
tagende musikere, og det lykke-
des bedre i år end sidste år, da
sessionerne fandt sted i Alte Post
og ikke opnåede den samme at-
mosfære, siger Thomas Frahm.

FolkBaltica havde deltagelse af

godt 100 musikere og bød på 25
koncerter. De bedst besøgte var
koncerterne syd for grænsen. I
Sønderjylland kneb det lidt mere
med besøgstallene.

En koncert i Kværs trak kun
lidt over 30 tilhørere. Thomas
Frahm har ingen anden forkla-
ring end den, at det ikke lykke-
des at komme så godt ud i medi-
erne nord for grænsen.

- En undtagelse har været Ra-
dio Syd. Danmarks Radios P2
har endvidere optaget alle tre af-
tenkoncerter i Flensborg. Fra
tysk side tiltrak vi Deutschland-
radio, Norddeutscher Rundfunk,
Mitteldeutscher Rundfunk og
flere fagblade, siger  Thomas 
Frahm.

En af koncerterne var så stor
en succes, at festivalen kom til at

konkurrere med sig selv. Det var
egentlig kun meningen, at tors-
dagskoncerten med svenskeren
Gunnel Mauritzson på Store Ok-
seø i Flensborg Fjord skulle være
foregået for cirka 80 mennesker
inden døre.

Men da vejrudsigterne allerede
for en uge siden lovede flot vejr,
rykkede arrangørerne musikken
uden døre og satte 120 ekstra
billetter til salg. Dermed trak
Okseø-koncerten en stor del af
opmærksomheden fra samme
Gunnel Mauritzsons optræden i
Alte Post i Flensborg fredag af-
ten, hvor der lidt skuffende kom
300 tilhørere.

- Det er en lære, vi tager med
til næste år, siger  Thomas 
Frahm.

Hans Chr. Davidsen

Masser af gæster udefra

Rapsballet. En
dansegruppe fra
Flensborg og Angel
dansede på blom-
strende rapsmarker i
Angel, mens nordiske
musikere leverede
toner.

STENBJERGKIRKE. I
gamle dage dansede men-
nesker frugtbarheds-danse
i håbet om en god høst. I
går dansede moderne men-
nesker i gule regnfrakker
gennem de rapsklædte
marker på Angel.

Det skete ved Øster-
gaard Gods lidt øst for
Stenbjergkirke, hvor pub-
likum fik en helt særlig
oplevelse på musikfestiva-
len FolkBaltica.

Kunstneren Hans Reise-
ner fra Flensborg stod i
spidsen for sit eget lille
balletkompagni af danse-
re, som bevægede sig gen-
nem den blomstrende raps
- og for første gang også til
levende musik. »Rapsbal-
letterne« - som Hans Rei-
sener kalder sine forestil-

linger - har været vist i
flere år i maj, når Angels
marker er gule af raps.
Men som noget helt nyt
blev dansene akkompag-
neret af professionelle mu-
sikere. Det var arrangører-
ne af FolkBaltica, der hav-
de stillet to nordiske musi-
kere til rådighed for den
lokale gruppe af dansere
fra Flensborg og Angel,
akkordeonspilleren Maria
Kalaniemi fra Finland og
sangeren Mari Boine fra
Norge.

- Jeg vil gerne stille
spørgsmålet: Hvad er
kunst, og hvad er natur?
Samtidig smelter tradi-
tionelle kunstformer som
dans og ballet sammen
med det sociale. Målet er
også at give publikum en
autentisk oplevelse. På
mange måder bliver der
mindre plads i vort sam-
fund, og tilværelsen
præges i den grad af øko-
nomi, siger Hans Reisener.

Dufte, farver og lyde
- Her i Angels marker er
der masser af plads og til-
med en stor horisont,
tilføjer han.

Efter at den svenske

gruppe Faust havde var-
met op sammen med den
slesvig-holstenske sekstet
Hans Dans, gik danserne
»på scenen«. Publikum
kunne selv bestemme, hvor
de ville stå, og man kunne
gå rundt, som det passede
én, mellem dufte, farver og
lyde.

Mari Boine, der kommer
fra den norske del af
Lappland, sang med kraft-
fuld og inciterende stem-
me, og Maria Kalaniemi
fik sin Tysklands-debut på
FolkBaltica med sit ny
soloalbum »Bellow Poet-
ry«. Hans Chr. Davidsen

Dansen i det
gule hav

Jugendfolkband Schleswig-Holstein medvirkede i den internatio-
nale co-produktion i Flensborg. (Fotos: Martina Metzger)

Svenskeren Mats Hallberg havde det sto-
re overblik over kor, solister og musikere
i musicalen om Vølund.

Den karismatiske norske sangerinde Mari Boine.

En lokal dansegruppe optrådte med gule regnfrakker,
grønne handsker og masser af balloner under et af de me-
re utraditionelle indslag ved musikfestivalen FolkBaltica:
En ballet i Angels rapsmarker. (Fotos: Martina Metzger)


