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Guitaristen Nicolas Kücken fra det tyske klezmerband Yxalag sammen med en gravid Helene Blum
i baggrunden.

Et nik med hovedet - og så vidste musikerne, hvad Harald Haugaard ville.

Anmeldelse. »Müller-Musik« får
»sehr gut« i Flensborg Avis’ test.
At Harald Haugaard kan spille,
det ved vi, men han kan også få
andre til at spille.

FLENSBORG. Harald Haugaard  er den type, der
tager kegler hjemme ved svigermor. Også når
han står som kapelmester og sætter fut i sin
fiol på en scene. Alene hans stemme lyder glad.
Han er fyldt med god energi. Og ikke nok med,
at han selv kan spille. Han kan også få det bed-
ste frem i andre.
Dette er ikke en reklame, men en konstate-

ring fra en koncertgæst, der efterhånden har
oplevet Harald Haugaard mange gange. Han
svigter aldrig.
Fredag aften stod han i spidsen for det store

projekt »Müller-Musik« på FolkBalticas hoved-
scene på Duborg-Skolen i Flensborg. En speci-
alkoncert, der nærmest kan sammenlignes med
et grafisk kunstværk, der kun trykkes i få
oplag.  For denne koncert var en unik oplevel-
se. Den kan og kunne ikke høres andre steder
end på grænselandets musikfestival FolkBalti-
ca. I to dage havde Harald Haugaard & Helene
Blum Band sat et væld af festivalens andre
musikere stævne og gennemarbejdet et pro-
gram, som de ikke kendte før: Musik fra Flens-
borg-brødrene Gottfried og Wilhelm Müllers
nodebog, der forsvandt og blev glemt, indtil
Harald Haugaard gravede den frem på Det
Kongelige Bibliotek i København. 
Müller-brødrene spillede fløjte og havde de-

res tid, da man ikke længere skule være konge-
ligt privilegeret for at spille musik ved offentli-
ge lejligheder.
Der var energi og spilleglæde på scenen på

Duborg-Skolen med den tyske klezmergruppe
Yxalag (sammensat af studerende fra musik-
konservatoriet i Lübeck), tre piger fra Tulja
Fløjtetrio, den litauiske violinist Tautvydas Bra-
dauskas, den tyske violinist Linn Pirr og den
danske bassist Søren Østergård.

Musik på kryds og tværs
Koncertens materiale passede godt ind i hele
FolkBalticas grundfortælling - nemlig, at folke-
musikken blev fragtet på kryds og tværs over
Østersøen og parrede sig med lokale toner, så
der ikke blev alt for megen indavl. Således også
i Flensborg, hvor skibene havde valse, marcher,
menuetter og fløjtetrioer med i lasten.
Og sådan tog vi med på en tur med Harald

Haugaard som kaptajn og et orkester af sø-
mænd. Til Faaborg med »Hur var du så sildigt i
aftes« fra Rasmus Storms nodesamling, videre
til Skåne med »Vals från Lyby«, tilbage til Sles-
vig-Holsten med en traditionel kontravals, så
til Litauen med endnu en dobbeltvals, ned til
Ungarn med en smuk traditionel klezmermelo-
di, hvor klarinetten kom igennem hele instru-
mentets følelsesregister, og tilbage til grænse-
landet med »Det haver så nyligen regnet«, som
Helene Blum selv har sat musik til. 14 stykker
flot musik var der på z-listen - dertil en hjem-

mebrygget sag af Harald Haugaard og Sune
Rahbek helliget »Slesvig«, smukke harmonier
afbrudt af skingre kanoner, soldaterråb, krig og
konflikt.

Fløjtepige fra Flensborg
En anden relation til Sydslesvig skal også næv-
nes. Annmarie Grams i den dansk-tyske trio
Tulja stammer fra Flensborg, hvor hun har gået
på Waldorfschule. Hun studerer nu på folke-
musiklinjen på Det Fynske Musikkonservato-
rium og gæstede Flensborg tidligere på året, da
hun i Flensborghus gav koncert sammen med
12 andre studerende.
Når vi skrev, at koncerten ikke kan høres an-

dre steder, så er det heldigvis ikke helt rigtigt.

Koncerten blev optaget til NDR Info, så hold
øje med radioprogrammet her. Her er ikke Mül-
lermilch, men Müller-Musik og det får »sehr
gut« i Flensborg Avis’ test.

FolkBaltica: »Müller-Musik« med Harald
Haugaard & Helene Blum Band, Yxalag-
Quintett, Tulja samt solister. Koncert på Du-
borg-Skolen i Flensborg fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Skip ohøj med Haugaard som kaptajn
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Den unge tysker Linn Pirr på violin. I baggrunden er det cellisten Kirstine Elise Pedersen fra Harald
Haugaard & Helene Blum Band.

Tre piger fra trioen Tulja: Annmaria Grams, An-
ni Petry henriksen og Nina Veng. På klarinet er
det Jakob Lakner fra Yxalag.

FLENSBORG. Zenobia var dronning i Palmyra i
det romerske Syrien. Da hendes mand blev
myrdet, tog hun styret, men hun spændte
buen for højt, da hun erklærede sig for uaf-
hængig kejserinde af Lilleasien-Syrien-Egyp-
ten. Den romerske kejser slog hendes hære og
ødelagde hendes by Palmyra aldeles.
Dette har dog ikke afskrækket en dansk pi-

getrio i at tage navnet og bruge det i overført
betydning på sig selv som emanciperede musi-
kalske kvinder. I fredags gav den en koncert for
elever fra den gymnasiale overbygning på Du-
borg-Skolen. Det skete i Flensborghus lidt uden
for det officielle FolkBaltica, som er anledning
til trioens besøg i det dansk-tyske grænseland.

Zenobia består af Mette Kathrine Jensen på
akkordeon, Charlotte Støjberg på klaver og vo-
kalen Louise Støjberg. Trioens specialitet er
fortolkninger af melodier fra Højskolesangbo-
gen. Når en fire-fjerdedelstakt pludselig bliver
til en tre fjerdedelstakt, lyder musikstykkerne
pludselig helt anderledes, og det fik Duborg-
eleverne nogle prøver på ved koncerten i
Flensborghus.
Louise Støjberg imponerede publikum med

en farverig stemme fuld med volumen og nu-
ancerede fortolkninger, der fik sangene til at
fremstå følsomme og autentiske. Mette Kathri-
ne Jensen  og Charlotte Støjberg diskede også
op med meget flot instrumentalspil, godt af-
stemt og erfarent.
I går eftermiddag gav Zenobia en koncert i

Medborgerhuset i Egernførde som en del af
FolkBalticas officielle program.
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Zenobia spillede
for Duborg-elever


