
Status. FolkBaltica
overgik atter sig selv.
Syd for grænsen var
næsten alt udsolgt.
Det kniber dog sta-
dig lidt i Danmark,
selv om det også her
går fremad med sal-
get.

FLENSBORG. FolkBaltica
vokser og vokser. I år solg-
te musikfestivalen 4300
billetter, og det er 600 flere
end sidste år. Da festivalen
havde sin premiere i 2005
havde festivalen 2400 beta-
lende gæster. Belægnings-
procenten nåede dermed i
år op på over 90 procent.

Arrangørerne tager ven-
dinger fra den tyske Stif-
tung Warentest i munden,
når de vurderer besøgstal-
lene på de 30 koncerter i
det dansk-tyske grænse-
land: De svinger fra »gut«
til »sehr gut«.

- Det var lige meget,
hvor man kom hen syd for
grænsen, så var der fyldt
op. Det var helt utroligt, si-
ger en glad, men også lidt
træt forretningsfører Jens-
Peter Müller.

Det var især koncerterne
på den danske side, der
trak ned på gennemsnittet.
Her blev der kun solgt 50
procent af billetterne, men
dette tal skal dog sammen-
lignes med sidste år, da der

kun blev solgt under 25
procent.

- Tallene i Danmark er
ikke gode nok, men det er
et klart fremskridt, at vi nu
har fået et fast samarbejde
med kulturforvaltningen i
Sønderborg Kommune.
Udviklingen går den rigti-
ge vej, siger Jens-Peter
Müller.

Med 4300 solgte billetter
er FolkBaltica i løbet af
blot to år nået op på siden
af den 16 år gamle Jazz-
Baltica-festival.

Rainer Prüß sidder i
FolkBalticas organisa-
tionsgruppe og har en åre-
lang erfaring på kulturom-
rådet. Han er overrasket
over den hurtige udvikling.

- At det gik så hurtigt,
havde ingen af os vel reg-
net med.Vi kalkulerede
med en tidsramme på fem-
seks for at nå op over de
4000 gæster, siger han.

Til gengæld har festiva-
len rent organisatorisk nå-
et grænsen, mener Thomas
Frahm fra Flensborg Kom-
munes kulturforvaltning
(Kulturbüro). 40 frivillige
medhjælpere og to lønnede
medarbejdere står bag den
praktiske afvikling.

- Med til historien hører
også, at vi i år kunne præ-
sentere 30 koncerter mod
25 sidste år, og det skete
for det samme budget på
160.000 euro, siger Thomas
Frahm.

2007 var det sidste år,
Nordisk Kulturfond gav
penge til FolkBaltica. Fon-
den støtter kun projekter
for en tre-årig periode og
kun som en slags start-
hjælp.

- Støtten fra Nordisk
Kulturfond har været
uvurderlig. Den har været
et ridderslag, og den har
haft stor signalværdi over
for andre bidragydere, un-
derstreger Thomas Frahm.

Hans Chr. Davidsen
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- En så hurtig succes var der vist ingen af os, der havde regnet med, siger Rainer Prüß (til venstre). Han ses her sammen
med FolkBalticas forretningsfører, Jens-Peter Müller. (Foto: Martina Metzger)

Temalande. Arrangørerne har kig
på de tre små baltiske lande til
næste års FolkBaltica.

FLENSBORG. Det bliver efter al sand-
synlighed Estland, Letland og Litauen,
der bliver temalande for FolkBaltica i
2008. Men spørgsmålet er, om de tre små
lande har musikere nok til at kunne være
tyngdepunkt på festivalen, oplyser Tho-
mas Frahm fra Flensborg Kommunes kul-
turforvaltning (Kulturbüro).

Den finske musik ramte i år plet hos
publikum - blandt andet også fordi den
finske tango er populær for tiden, vurde-
rer arrangørerne.

- Vi lægger megen vægt på ikke blot at
ramme folk-freaks, men også mennesker,
der måske ikke lige til daglig kommer i
berøring med musikken.Ved at henlægge
koncerter til Marienkirche har vi helt ty-
deligt ramt en gruppe mennesker, der er
vant til at komme til koncert i kirken, men

ellers ikke normalt går til folk-koncerter,
siger Rainer Prühs fra FolkBalticas orga-
nisationsgruppe.

Dermed er det også lykkedes FolkBalti-
ca, hvad for eksempel arrangørerne bag
den danske pendant, Odense Folk festival,
vil misunde den: At skaffe publikum nok
til koncerterne.

Den danske trio »Tophøj, Hockings og
Graubæk« gav to koncerter i Medborger-
huset i Egernførde torsdag aften og i
Flensborghus søndag eftermiddag.

- Det er tydeligt, at når vi kommer syd
for grænsen, så strømmer publikum plud-
selig til, siger trioens ene violinist, An-
dreas Tophøj.

Det bekræftes af den finske folk-musi-
ker Tellu Turkka, der deltog i FolkBalticas
workshop i Musikschule Flensburg. Hun
har optrådt i både Danmark og Tyskland.

- I Tyskland er der en tradition for, at
man køber en billet og sætter sig ned for
at lytte til folk-musik. I Danmark har det
i højere grad noget med dans og »gang i
den« at gøre - hvad der dog ikke er noget
forkert i, siger hun.

Hans Chr. Davidsen

Den finske musik ramte plet

Folk-festival har stor succes

Tallene i Danmark er ikke gode nok, men
det er et klart fremskridt, at vi nu har fået et
fast samarbejde med kulturforvaltningen i
Sønderborg Kommune. 

Jens-Peter Müller.

”

Akkordeon-spilleren Johanna Juhola tog kegler ved tre koncerter med Tango Orkesteri
Unto i Egernførde, Husum og Flensborg (Foto: Lars Salomonsen)

Koncert
HUSUM. Marinemusik-
korps Ostsee giver den 23.
maj en koncert i Kon-
gresshalle i Husum. Bil-
letter koster ni euro og
kan fra i morgen købes i
boghandlen Delff og
Schloßbuchhandlung i
Husum. Koncerten begyn-
der klokken 19.30. (FlA)


