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Anmeldelse. Den skotske sæk-
kepibe bør have mere modspil
af den estiske. Ro:toro over-
beviste med vellyd, da det var
»blæsernes nat« ved Folk-
Baltica i Flensborg. Bagefter
var der brass, så det baskede.

FLENSBORG. De unge kvinder i Est-
land har et godt greb om sækken.

Mens den estiske sækkepibe - torupili
som den hedder - før var et rent mande-
domæne, er flere og flere unge kvinder
de seneste 10-15 år begyndt at puste i
mundstykket.

Lørdag aften var det »blæsernes nat« i
Alte Post i Flensborg. Det estiske bands
Ro:toro åbnede FolkBaltica-koncerten
med guitaristen Karl Laanekask som
ekstra medspiller - han er normalt ikke
en del af bandet.

»Man kan vel næsten ikke forestille sig
noget mere kugleskørt end den sammen-
sætning«, skrev arrangørerne selv i præ-
sentationen af koncerten.

De to kvinder, Cätlin Jaago og Sandra
Sillamaa, spillede på sækkepiber efter
1400-tallets opskrift. Mens den skotske
sækkepibe har rør, der hviler på skuldre-
ne, så hænger de nedenfor sækken på
den estiske sækkepibe. Klangen er mere
blød og efter min smag langt mere beha-
gelig at lytte til. Der har været koncerter
på Tønder Festival, hvor man har fået sit
behov for skotsk sækkepibe stillet i en
rum tid. Lørdag aften blev jeg omvendt
til den estiske sækkepibe.

Ind imellem skiftede de estiske kvin-
der sækken ud med overtonefløjter, fløj-
ter uden huller, og sørgede for en lyd,
som kom til sin ret i Alte Post. Og så fo-
regik det synkront med både lyd, bevæ-
gelser og kropsholdning ud mod publi-
kum. På YoyTube ligger et klip fra Ro:to-
ros koncert på Viljandi Folk Festival i
Estland.

Der var ikke lukket så mange menne-
sker ind i år. Kun godt 450 mod sidste

års lørdagskoncert, der blev fyldt op med
600 mennesker.

- Vi har lyttet til kritikken. Mange var
sidste år utilfredse med, at de ikke kun-
ne få en ordentlig plads. Derfor vil vi
hellere give færre en oplevelse, der til
gengæld er bedre, siger Thomas Frahm
fra Kulturbüro i Flensborg.

Karl Laanekask bidrog med sange og
melodier fra det finsk-ugriske Khanty-
folk. Geografisk var vi et godt stykke in-
de over Ural-bjergene.

Svensk og sydlandsk
Efter pausen skal vi love for, at der blæ-
ste vind ind i Alte Post. Schäl Sick Brass
Band fra Köln kom med messingmusik,
der til at begynde med varslede karne-
valsstemning, men som gradvist blev
mere og mere spændende med udflugter
til Albanien, Serbien, Bulgarien, Iran og
ikke mindst Sverige. Orkestrets ny, kvin-
delige vokal, Anna Lindblom, stammer
fra Malmø, og med trommeslageren Mi-
rek Pyschny fra Polen samt eks-flens-
borgeren Annette Maye på klarinet kan
man sige, at Østersø-linket var der.

Basun, tuba, slagtøj, horn, trompet,
klarinet og guitar var hardwaren, en
multikulturel indgang til musikken soft-
waren. Af gode grunde blev der lagt
vægt på de sange med svenske tekster,
spændende fra dejlige ballader til vise-
sang med krudt i. Der blev blæst en
stærk orientalsk hvirvelvind ind i Flens-
borg denne lørdag aften, og uptempo-
numrene fik danselysten op i flere
blandt publikum.

Blandingen af det svenske og det syd-
landske fungerede godt til min smag.
Måske vil måske mene, at det svenske
blegnede lidt ved siden af den serbiske
hornmusik stærkt præget  funky beats
og saftig swing. Andre - inklusive under-
tegnede - mener, det var med til at give
koncerten en god bredde. Hele vejen
igennem sørgede trompeten for en skarp
lyd.

Der manglede kun lidt blommebræn-
devin og lam på spyd. Til gengæld var
der fadøl lige til slut. Men så var det og-
så slut. Da musikken hørte op, forsvandt
tilhørerne i løbet af få minutter. Festival-
stemningen var slukket fra det ene øje-
blik til det andet.

FolkBaltica: Ro:toro & Karl Laane-
kask samt Schäl Sick Brass Band i Al-
te Post i Flensborg, lørdag aften.

Hans Christian Davidsen

Kvinderne har også en sæk

Sandra Sillamaa spillede af karsken bælg i Alte Post i Flensborg. (Fotos: Martina Metzger)

Ro:toro gav koncert sammen med guitaristen Karl Laanekask. Ud over
Alte Post i Flensborg spillede de også i byens søfartsmuseum og medvir-
kede i en workshop i byens musikskole.

Stemning lørdag aften i Alte Post, FolkBalticas hoved-spille-
sted.

ESTLAND har blot 1,4 millioner ind-
byggere, men over 1000 kor. I 1991
var det blandt andet »den syngende
revolution«, der førte til, at landet
genvandt sin uafhængighed.

FOLKEMUSIKFESTIVALEN i den
estiske by Viljadi er blevet et tilløbs-
stykke. Sidste år opførte 400 sangere
og musikere flere end 100 koncerter i
byens kirker, gårde og slotsruiner.

ESTLAND FEJRER i år sammen
med de to andre baltiske stater, Let-
land og Litauen, 90-året for den uaf-
hængighed, som landene opnåede ef-
ter Første Verdenskrig. Den varede
kun ganske kort, da landene atter
blev annekteret af Sovjetunionen i
1940.

GENERALMUSIKDIREKTØREN på
Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater kommer fra Estland og hed-
der Mihkel Kütson.

SÆKKEPIBEN har en lang historie i
Estland, hvor den kaldes for »toru-
pil«. Som noget enestående blev in-
strumentets vindsæk for det meste
fremstillet af sælmaver.

Den lutherske kirke brændemær-
kede i Estland sækkepiben som et he-
densk instrument og kaldte den
»djævelens blæsebælg«.

I dag findes der en professor i sæk-
kepibe ved universitetet i Tartu, Cät-
lin Jaago, der også gæstede FolkBal-
tica.

Vidste du at ...

Danmark bliver
temaland  næste år
FLENSBORG. Næste års temaland for FolkBaltica bliver Danmark,
erfarer Flensborg Avis. I år var temalandet Estland og de tidligere år
har temalandene været Sverige (2006) og Finland (2007).

At et land er temaland betyder dog blot, at hovedvægten lægges på
musik fra det pågældende land. I år deltog den danske duo Haugaard
& Høirup i FolkBaltica ligesom landsmændene fra Instinkt, der gav
afskedskoncert i Volksbad.


