
FLENSBORG AVIS — Mandag 27. april 2009 — 18KULTUR

Nikolaj Busk musicerer opfindsomt i en
meget personlig stil.

Niklaj Busk boltrer sig på flygelet ved koncerten på Duborg-Skolen lørdag aften.

De rigtige sko skal til
for at holde takten.

Hun er ferm med sin bue og violin, Kristine Heebøll. (Fotos: Lars Salomonsen)

Jens Ulvsand er lig med erfaring og under-
spillethed.

Anmeldelse. Der kan godt være
masser af rytme uden rytmiske
instrumenter. Det var dansk-
svenske Trio Mio et af de bedre
beviser på, da den gav koncert
ved FolkBaltica. Og så kan man
da også som Leschenko-Orches-
ter smage vodka uden at drikke
det.

FLENSBORG. Trio Mio er lige til at blive
i godt humør af. En svensker med grå

stænk i håret og på hjemmebane på både
bouzouki og guitar. En ung pianist og ak-
kordeon-spiller og en kvinde, der spiller
folkemusik på sin violin på den gode, fol-
kelige måde.

De er tre, men de spiller som ét: Jens
Ulvsand, Nikolaj Busk og Kristine Hee-
bøll.

Lørdag aften var der store musikalske
oplevelser på FolkBalticas hovedscene,
der i år var henlagt til Duborg-Skolen i
Flensborg. Først dansk-svenske Trio Mio
og dernæst det balstyriske Leschenko-Or-
chester, som vi vender tilbage til.

Trio Mio åbnede aftenen med alskens
dansetakter, polka, polska og vals. Det var

ganske enkelt stærkt rytmisk folkemusik
helt uden rytmiske instrumenter - med
spændende rytmiske og harmoniske pas-
sager uden strenge holdninger til genrer-
ne. Trio Mio virker virkelig som et band
og spillede tæt sammen i både trioer og
enkelte duoer.

Instrumentbesætningen er interessant,
for både violin, harmonika, klaver, guitar
og bouzouki er instrumenter, der kan spil-
le melodi og danne baggrund, og ved Trio
Mio glider det på en fascinerende facon
over i hinanden.

Publikum kom hurtigt med. Trio Mio
havde en stærk, men med Jens Ulvsand
også er herlig underspillet attitude på sce-

nen, og fra og med polkaen »De glade
hjerter« havde de tre musikere publikum i
deres hule hånd.

Fantastisk drive
Der var bragende bifald, især til polkaer-
ne, som tydeligvis faldt i publikums smag
denne lørdag aften. Man lægger måske ik-
ke mærke til det med det første, men Kri-
stine Heebøll har et fantastisk drive i trio-
spillet. Hun spillede en let og luftig violin,
og Nikolaj Busk skiftede mellem akkorde-
on og klaver - det var en af Danmarks sto-
re pianister, vi så her. Busk imponerede
med sit energiske og temperamentsfulde
spil i et mix med et godt lyrisk univers.

Violin og vodka var et godt valg

Koncerter. Sønderjyl-
lands Symfoniorkester
byder på let tilgænge-
ligt klassisk musik,
når det som noget nyt
tager rundt til medi-
tationskoncerter i kir-
kerne i Sønderjylland.

SØNDERBORG. Sønderjyl-
lands Symfoniorkesters kon-
certmester Rumen Lukanov
står i spidsen for orkestret
som både violinsolist og di-
rigent, når orkestret tager
på turne til fire sønderjyske
kirker med de nye medita-
tionskoncerter.
Fælles for de udvalgte styk-

ker er, at de alle hører til
den klassiske musiks største
publikumstræffere, og at de
alle er fredsommelige, lyri-
ske og en sand parade af de
smukkeste melodier, den
klassiske musik har frem-
bragt ide seneste  300 år.

Bach og Vivaldi
Rumen Lukanov, orkestrets
bulgarske koncertmester, vil
dirigere orkestret og selv op-
træde som solist i Largoen
fra Vivaldis Vinteren fra De
Fire Årstider.

Desuden kommer publi-
kum til at høre Johann Se-
bastian Bachs elskede »Air«
fra orkestersuite nr. 3 og Al-
binonis evigt populære ada-
gio foruden en lang række
andre klokkeklare hits fra

barokken.
Det romantiske program

byder på »Trio des ismaeli-
tes« for to fløjter og harpe
fra Berlioz’ oratorium L’en-
fance du Christ, og fra wie-
nerklassikken kommer pub-
likum til at opleve Glucks
»De salige Ånders Dans« -
begge værker hører til kate-
gorien af udødelige melodi-
er, alle nikker genkendende
til, når de hører dem.

Af lidt mere moderne til-
snit er engelske komponist
Vaughan Williams’ fantasi
over Greensleeves.

Begynder i aften
Den første meditationskon-
cert finder sted i Christian-
skirken i Sønderborg. Deref-
ter fortsættes der i Møgel-

tønder Kirke på onsdag, i
Høje Kolstrup Kirke i Aa-
benraa på torsdag og i Tyr-
strup Kirke ved Christians-
feld på fredag.

Alle koncerterne begynder
klokken 20. Billetter koster
100 kroner og kan købes på
billetten.dk, i turistbureauer
og ved indgangen. (FlA)

Rumen Lukanov, den bul-
garske koncertmester i Søn-

derjyllands Symfoniorkester,
vil dirigere orkestret og selv 

optræde som solist.
(Foto: FlA)

Meditationskoncerter i fire sønderjyske kirker


