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Kärt Johanson gik rundt på kirkegulvet og sang, mens Michael Mages spillede orgel. »Estisk forår« blev en blanding
mellem en unik og en aparte oplevelse. (Fotos: Martina Metzger)

Anmeldelse. Har
man hørt magen til?
Næppe. Koncerten
»Estisk forår« var en
meget speciel ople-
velse. Imponerende,
at det kunne trække
600 mennesker.

FLENSBORG. 600 menne-
sker var stimlet sammen i
St. Nikolai-Kirche i Flens-
borg til »Estisk forår«.

Udenfor skulle man kig-
ge langt efter foråret, men
indenfor var der omsider
lidt at varme sig på, da
FolkBaltica nåede til
Flensborg med den første
rigtig store koncert.

Mange tilhørere måtte
tage til takke med en pla-
cering bag pillerne, så der
ikke var frit udsyn til den
lille scene foran alteret.

Men det viste sig at være
et fedt.

Det varede næsten tre
kvarter, før det estiske or-
kester Elletuse gik i gang
med at spille sammen med
sangerinden Liisi Koikson.
Koncerten blev åbnet af
Cappella St. Nikolai, der
præsenterede et monu-
mentalt korværk af den
estiske komponist Veljo
Tormis.

Nationalromantik
Så kom turen til sangerin-
den Kärt Johanson, der
fortolkede fire gamle esti-
ske folkesange til tonerne
fra Slesvig-Holstens stør-
ste kirkeorgel - fornemt
betjent af St. Nikolais or-
ganist Michael Mages.

Derefter gik koret igen
på med en Tormis-kompo-
sition, der i sin stil kan fø-
res tilbage til de oprindeli-
ge  beboere af landet. Det
var ren nationalromantik,
det her - skrevet i det 20.
århundrede. Pudsigt, at det
i Tyskland kan appellere til
en gruppe af mennesker,
der formentlig ville kvie
sig ved at hylde det urger-
manske og de nationale
undertoner. Måske er det
derfor, at så mange tyskere,
sværmer for det oprindeli-
ge nordiske eller det oprin-
delige keltiske. Her er en

ventil.
Det skal dog siges, at den

estiske nationalromantik
har en anden placering og
helt naturlig placering i
det 20. århundrede. »Abo-
rigial song« fra 1981 inde-
holdt  en stille hentydning
til den sovjet-kommunis-
tiske besættelsesmagt, der
annekterede Estland.

Usikkert bifald
Meget af musikken var
aparte og mange af de ind-
budte pinger og politikere
på de forreste rækker 
vidste da helt tydeligt hel-

ler ikke, hvornår der skulle
klappes og hvornår, der ik-
ke skulle klappes. Derfor
begyndte de at skæve til
FolkBalticas kunstneriske
leder, Jens-Peter Müller,
der sad dybt koncentreret
på første række, og som
hver gang gav start til bi-
faldet.

Din anmelder har en for-
døjelse, der er temmelig
hårdfør. Og der var ingen
tvivl om, at det folk-jazz
orienterede band Elletuse
og Liisi Koiksons udtryk-
sfulde stemme passede
bedst til mine musikalske
mavefornemmelser. Ind
imellem de voluminøse
korværker var det velgø-
rende at lytte til de tradi-
tionelle arrangementer, der
byggede videre på årtu-
sindgamle stærkt lyriske
sange.

Hypnose
Elletuses musikstil er in-
teressant - hypnotiserende
på en måde, fordi der ikke
er noget fast skema af stro-
fe, refræn og mellemspil.

Temaer blev gentaget
med variationer. I flere af
numrene var der god groo-
ve, funk og swing, og be-
mærkelsesværdigt var det,
at Liisi Koikson under hele
afdelingen sad på en stol
og sang. Ikke noget med at
stå op her.

Denne koncert fungerede
fint - de meget eksotiske
ekskursioner til trods.
Mixet gav et godt forløb.
Og så er det imponerende,
at så mange gik indtil no-
get, som de vel ikke engang
vidste, hvad var.

FolkBaltica: »Estisk for-
år« i St. Nikolai-Kirche
fredag aften. Medvirken-
de: Elletuse med Liisi
Koikson, Kärt Johanson,
Cappella St. Nikolai og
organist Michael Mages.
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Eksotiske eksursioner

Det varede tre kvarter, før der var musikere, der satte sig
på stolene i St. Nikolai-Kirche i Flensborg.

En god historie
DET VAR KNAP nok begyndt, før det al-
lerede var slut.

Den følelse sidder mange sikkert tilbage
med, når en musikfestival på en fire-fem
dage er slut. I aftes stillede Haugaard &
Høirup i Alte Post i Flensborg op til duo-
ens sidste af tre jubilæumskoncerter, og på
den danske side fik man i Sønderborgs
Christianskirke chancen for at mærke
»estisk forår« med blandt andre sangerin-
den Liisi Koikson.

Den fjerde FolkBaltica er slut.

I LØBET AF BLOT fire år er det lykkedes
at banke en festival op i det danske-tyske
grænseland fra det næsten rene ingenting.
Fra Lübeck kom en mand med ekspertise i
folkemusik fra Østersøregionen, Jens-Pe-
ter Müller.

I Flensborg har man en velfungerende
kulturforvaltning (Kulturbüro) med med-
arbejdere - Thomas Frahm og Torge Korff
- der ved, hvad der rører sig i netop dette
musikmiljø - og ligeledes med en god por-
tion erfaring fra et andet kulturelt flag-
skib i fjordbyen, Flensburger Hofkultur.

DERTIL KOM MØDET mødet med Anette
Jensen fra Nordisk Informationskontor.
Hun fik skrabet en god sum penge sam-
men fra Nordisk Kulturfond, en sum pen-
ge, der var med til at få festivalen i gang.

Nu ligger det i ideen med Nordisk Kul-
turfond, at den skal være med til at sparke
projekter i gang. Derfor binder den sig
kun for tre år, hvorefter den trækker sig
ud og lader lokale sponsorer og billetind-
tægter finansiere gildet.

I år var derfor første år uden Nordisk
Kulturfonds støtte.

Til gengæld fortsætter lokale og regiona-
le samarbejdspartnere, deriblandt Syd-
slesvigsk Forening, og nord for grænsen
har Sønderborg Kommune for alvor bidt
sig fast.

FOLKBALTICA er blevet en rigtig succes-
historie og en festival, der langsomt er ved
at nå ud over den snævre målgruppe af
musikelskere, der kender til folk-grupper
og solister, som de færreste har hørt om.

Festivalen har nemlig også budt på god
musik, som man ikke behøver at være
feinschmecker, aficionados, kendere - kald
det, hvad du vil - for at sætte pris på.

FolkBaltica 2008 bød på rigtig meget
musik, som også kan appellere til menne-
sker, der blot vil en tur i byen for at lytte
til god musik under hyggelige former.

HELDIGVIS ER FOLKBALTICA ikke på
vej til at blive et reservat af inkarnerede
folk-nørder, men tværtimod også en mu-
sikfestival, der har en bredere appel.

Det skal man slet ikke kimse ad. Det var
også ad den vej, at en masse mennesker i
og uden før Tønder fik øjnene op for de
mange kvaliteter, der ligger i en musik-
form, der ellers ikke har let adgang til po-
pulærmedierne - specielt ikke i Danmark,
hvor man i public service-radioen i virke-
ligheden er revnende ligeglad med alt,
hvad der hedder folkemusik.

PÅ DEN TYSKE side kan arrangørerne til
gengæld ikke klage. Her har FolkBaltica
fået en udmærket dækning i flere større
aviser og NDR. Det er ikke kun godt for
folk-musikken. Det er også godt for Flens-
borg og grænselandet.

Kompliment til folkene bag FolkBaltica.
I har gjort det godt.
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