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Anmeldelse. Haugaard &
Høirup fejrede søndag af-
ten ti års jubilæum - med
nordiske kolleger, der ik-
ke stod meget tilbage for
hovedrolleindehaverne.

FLENSBORG. Sku’ det være no-
get. Folkemusik på jødeharpe og
fløjte, der nærmest lyder som en
cykelpumpe?

Jo tak. Det var nemlig noget -
nærmest fantastisk at lytte til

ved finalen på Folk Baltica i »Al-
te Post« søndag aften. Tapani Va-
ris, Finland, og Jonas Simonsen,
Sverige, pressede lyde og rytmer
ud af ovennævnte instrumenter,
som vist ikke før har været hørt
mage til i »Alte Post«.

Men et fyldt spillested satte
stor pris på de sjældne indslag -
og især også, da de indgik i fina-
len på årets FolkBaltica og sam-
tidigt var en markering fra den
danske duo, Haugaard & Høirup,
der fejrede sin ti års fødselsdag
som duo på denne fortryllende
aften.

Disse fantastiske spillemænd
fra Danmark kunne have gjort
det hele selv, med videreførte
konceptet fra deres seneste cd,
»Feast/Gæstebud«.

Bestemte farten
Ud over Tapani Varis og Jonas Si-
monsen gav Harald Haugaard og
Morten Høirup også plads til de
to norske violinister, Ragnhild
Furebotten og Gjermund Larsen,
og ikke mindst Aili Järvelä fra
Finland. Denne lyshårede pige
spillede ikke bare violin af den
anden verden, men sang også gri-

bende på sit hjemlands særpræ-
gede tungemål. Og historien bag
de fremmedartede ord - at man
skal leve i nuet - krydsede alle
sprogbarrierer i »Alte Post« den-
ne aften.

Og så ikke mange ord mere om
Haugaard & Høirup - andet end
at deres fortolkninger, kunnen og
spillelyst er i sin helt egen klasse
i dagens folkemusik.

De to komplementerer hinan-
den - en gudbenået violinspiller
og en guitarspiller, der bryder
ind med fingerspillende narre-
streger eller lægger et mesterlig

fundament for den berømte duo.
Det var dem, der bestemte farten
denne nordiske søndag aften i
Flensborg, som i øvrigt blev op-
taget af NDR. Koncerten kan så
senere høres på denne radiosta-
tion, men underligt nok holdt der
ingen sendevogne fra Danmarks
Radio uden for »Alte Post«.

FolkBaltica, ti år med Hau-
gaard & Høirup, »Alte Post« i
Flensborg, søndag aften.

Ole Sørensen

Festlig finale på FolkBaltica i Flensborg

FolkBaltica har om-
sider fået medvind
nord for grænsen.
Festivalen nåede op
på 4600 betalende
gæster. Den savner
dog mere opbakning
fra Flensborg by.

FLENSBORG. Så kom der
gang i FolkBaltica på den
danske side.

Festivalen oplevede i år
en tredobling af besøgstal-
let i Danmark. Godt 800
mennesker besøgte koncer-
terne nord for grænsen.

Det skyldes især, at Søn-
derborg Kommune for al-
vor er hoppet med på vog-
nen. Kommunen har inve-
steret alle kræfter i at få
udbredt kendskabet til
FolkBaltica og også enga-
geret sig kraftigt i tilrette-
læggelsen af den, lyder
konklusionen fra FolkBal-
ticas forretningsfører, Jens-
Peter Müller.

Det er dog stadig den
tyske side, der for alvor
trække publikum til. Folk-
Baltica nåede i år op på et
besøgstal på 4600. At det
for alvor er syd for græn-
sen, det foregår, hænger
dog også sammen med, at
hovedbyen for de mange
koncerter er Flensborg.

Jens-Peter Müller kon-
staterer dog samtidig, at
FolkBalticas arrangører er
ved at nå en grænse for,
hvor meget de kan bære.
Som festivalen er beman-
det lige nu, er der ingen
muligheder for en udvidel-
se eller en videre udvikling
på andre fronter. De med-
arbejdere og medhjælpere,
der er, har travlt nok med
at få foretagendet til at kø-
re.

FolkBaltica får lige nu et
tilskud på 10.000 euro fra
Flensborg Kommune
(Stadt Flensburg) og vil nu
gå i dialog med byen for at
få større opbakning.

Vil i samtale
- Jeg tror ikke, det drejer
sig om uvilje. Jeg tror sim-
pelthen ikke, politikerne er
bevidste om FolkBaltica og
den værdi, festivalen har
fået for byen. Derfor vil vi
tage initiativ til en samtale
med kommunen for at gøre
det klart, at vi virkelig har
brug for mere personale-
mæssig hjælp, siger Jens-
Peter Müller.

Han er ansat i en deltids-
stilling som forretningsfø-
rer og har en medarbejder
tilknyttet. Desuden får
FolkBaltica støtte fra kul-
turforvaltningen (Kultur-
büro) og frem for alt af fri-
villig arbejdskraft.

Udenbys interesse
FolkBaltica har i år givet
genlyd i medierne i og
uden for Flensborg og det
dansk-tyske grænseland.
Seks radiostationer har
været på besøg, og der er
kommet fire fjernsynsre-
portager ud af tv-statio-
nernes besøg. FolkBaltica
får en udenbys støtte på
100.000 euro, et beløb, som
festivalen hiver til byen ud
over de penge, der også
lægges i byen af gæster
udefra.

Thomas Frahm fra
Flensborgs kulturforvalt-
ning vurderer, at en tredje-
del af FolkBalticas publi-
kum er gæster, der kommer
langvejs fra. FolkBaltica
har fået en støtteforening,
og her er en tredjedel af
medlemmerne ikke bosid-

dende i det dansk-tyske
grænseland.

Det er alt sammen mal-
urt i bægeret oven på en
stor succes. Koncerterne
var godt besøgt. Adskillige
udsolgte, og arrangørerne
har fået en positiv respons
fra både musikere og pub-
likum.

Ingen ild
Det eneste, der gik i va-
sken, var det planlagte ild-
show i Carlisle-Park efter
koncerten »Estisk forår« i
St. Nikolai-Kirche fredag

aften. Men det vil FolkBal-
tica nu tilbyde flensbor-
gerne på et senere tids-
punkt.

På et punkt tegner frem-
tiden usikker. Ingen ved,
hvad der præcis skal ske
med hovedspillestedet, Al-
te Post. Hvis det bliver
solgt, er det ikke sikkert,
FolkBaltica kan fortsætte
med at arrangere koncerter
på stedet. Men allerede nu
har arrangørerne andre
spillesteder på hånden.

- Ellers må vi sige, at der
har været et rigtig godt
samarbejde med de enkelte
spillesteder, siger Rainer
Prüß fra FolkBalticas or-
ganisationsgruppe.

- Hver spillested har fået
sin type musik. Der har
været meditativ musik i
kirkerne, lidt mere rytmisk
orienteret musik i alterna-
tive kulturhuse som
Kühlhaus i Flensborg -
hver slags musik til sit sted
til sit publikum, siger Rai-
ner Prüß.

Den estiske musik gik
også rent ind. I organisa-
tionsgruppen var der ellers
diskussioner om, hvorvidt
man overhovedet kunne
servere fremmedartet mu-
sik fra et lille og forholds-
vis ukendt musikland.

Men selv musikerne har
været forbavsede over,
hvor lydhørt publikum har
været. »Hvordan kan det
være? De kendte os jo slet
ikke på forhånd, og vi har
aldrig tidligere været her«,
lød kommentarerne fra
mange musikere.

Det ligger endnu ikke
fast, hvornår næste års
FolkBaltica kommer til at
foregå. Men det bliver i en
af forårsmånederne.

Hans Christian Davidsen

Fremgang på
den danske side

Musikerne var positivt overrasket over det lydhøre publikum. Her er det percussionisten
Silver Pepp fra det estiske band Ro:toro. (Foto: Martina Metzger)

Jens-Peter Müller og
Rainer Prüß efterlyser
mere opbakning fra
Flensborg.

- Denne her festival er
til stor fordel for byen,
siger de. (Foto: Povl
Klavsen)

Jeg tror ikke, det drejer sig om
uvilje. Jeg tror simpelthen ik-
ke, politikerne er bevidste om
FolkBaltica og den værdi, 
festivalen har fået for byen.

Jens-Peter Müller, forretningsfører FolkBaltica
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