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Festivalstatus. Musikerne
og besøgstallet var i top.
Men spørgsmålet er, hvor
længe arrangørerne kan
blive ved at lave festival
for så få penge, som til-
fældet er med FolkBaltica.

FLENSBORG. Der er absolut tilfreds-
hed i FolkBaltica-lejren efter en fe-
stival med 55 arrangementer og 550
gæster. Det er godt nok 250 færre
end sidste år, men da var der til gen-
gæld en koncert i Alsion i Sønder-
borg, der helt ekstraordinært trak
over 800 mennesker.
- Jeg er totalglad for resultatet -

endda lettet. Med det forsalg, vi hav-
de, tydede det ikke på, at vi skulle nå
så højt. Men publikum har meget
spontant besluttet sig for at købe
billetter til koncerterne, siger festi-
valens forretningsfører, Jens-Peter
Müller.
- Ved den officielle præsentation

tidligere på foråret lænede jeg mig
ud af vinduet ved at sige, at det var
det bedste program, vi nogensinde
har præsenteret. Og det mener jeg
stadigvæk. For mig var det absolut
det bedste, der har været på FolkBal-
tica, siger Jens-Peter Müller.

Rygter dementeres
Men der var også betænkeligheder
at spore i de trætte ansigter ved
pressemødet på Aktivitetshuset i
Flensborg i går eftermiddag. Her blev
der gjort status over festivalen 2012.
En succes - men en succes, som
mange har knoklet bagdelen ud af
laserne for at opnå og det for for-
svindende få penge. FolkBaltica blev
åbnet onsdag i sidste uge og sluttede
med en koncert i Flensborg søndag
aften.
Rygterne har svirret under musik-

festivalen FolkBaltica: Jens-Peter

Müller skulle være klar til at stoppe
som forretningsfører for festivalen.
Men visse forlydender blev demente-
ret af Jens-Peter Müller.
- Foreløbig går jeg ingen steder.

Men jeg mener omvendt heller ikke,
en festivalleder nødvendigvis bør
sidde i 30 år. Jeg er ingen taburet-
klæber, men jeg skal nok sige til, når
jeg går. Under alle omstændigheder
ville jeg ikke her i dag sidde og for-
tælle det, sagde Jens-Peter Müller.

Han erkender, at det har tæret på
kræfterne at skulle stå i spidsen for
en festival med et minimum af løn-
nede medarbejdere i administratio-
nen. Jens-Peter Müller har været sy-
gemeldt i perioder.
- Det er en kamp at få det hele til

at hænge sammen med det budget
og de begrænsede ressourcer, vi har
til rådighed. Fra kulturarrangører i
andre byer hører vi ofte, at de har
svært ved at forstå, at vi overhove-

det kan lave en festival af den karat,
som vi gør, siger Rainer Prüß fra fe-
stivalens programplanlægning.
FolkBaltica har et budget på

210.000 euro. Flensborg Kommune
(Stadt Flensburg) har forhøjet sit til-
skud til FolkBaltica fra 30.000 til
50.000 euro, men det er længe ikke
nok, lyder det samstemmende fra
Jens-Peter Müller, Rainer Prüß og
Thomas Frahm fra byens kulturfor-
valtning, Kulturbüro.
- Vi havde ansøgt om 60.000 euro,

så vi er egentlig skuffede, siger Jens-
Peter Müller.

Ingen grund til at klappe
Derfor bliver åbningstalen fra Flens-
borgs overborgmester Simon Faber
også modtaget med blandede følel-
ser blandt arrangørerne af FolkBalti-
ca. Simon Faber fremhævede festiva-
len for at være i international sær-
klasse og for at udnytte en niche.
Der blev klappet af talen, men Rainer
Prüß mener ikke, der er grund til at
klappe.

- Egentligt er det pinligt. Når man
udadtil står frem og siger, det er en
festival, man ønsker, så må man jo
også være så konsekvent at skabe
rammebetingelserne. Vores planlæg-
ningssikkerhed er forsvindende lille,
siger han.
Delstatens bidrag har været fast-

frosset i fire år, og EU-programmerne
støtter nye projekter.
- Det er et tilbagevendende pro-

blem med EU-kulturstøtten i græn-
selandet, at det altid skal være nyt.
Vi har også brug for kulturarrange-
menter, der holder, siger Thomas
Frahm.

Forandringer på vej
FolkBaltica 2012 er sikret økonomisk,
men Jens-Peter Müller bebuder for-
andringer. Han vil blot ikke fortælle
hvilke - endnu.
- Vi skal have drøftet, om det er

hensigtsmæssigt at have 55 arrange-
menter spredt ud på et væld af loka-
liteter i grænselandet. Det er klart, at
det er vort varemærke. Vi skal blive
ved med at have store navne på små
spillesteder rundt omkring. Men om-
vendt har vi også overladt mange
koncerter til lokale arrangører, og
her kan vi spore store udsving i pro-
fessionalismen ude på de enkelte
steder, siger Jens-Peter Müller.
Et sted oplevede et band at blive

fejet af efter halvanden times kon-
cert, selv om det var klar til at spille
flere ekstranumre.
Til succeserne ved FolkBaltica 2012

hører den svenske trio Nordic, der
spillede i Büdelsdorf, Tønder, Flens-
borg og Nordborg. Både arrangører
og musikkritikere betegner bandet
som lidt af et fund.Den finsk-tyske
trio Saimaa imponerede også med et
usædvanligt tango- og jazzpræget
program ved koncerter i Büdelsdorf,
Slesvig, Sønderborg og Flensborg. En
tredje succes var den multikulturelle
fest i BMX- og Skaterparken
Schlachthof i Nystaden i Flensborg,
hvor ungdomskultur og sportsverden
mødtes med folkemusik-kulturen.
Endelig tiltrak film-forevisningen
»Bingo« kombineret med livemusik et
nyt seniorpublikum i Das Haus i
Egernførde og meninghedssalen St.
Johannis i Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FolkBaltica kører på pumperne

Det tærer at stå i spidsen for en festival, hvor pengene er små, men FolkBalticas forretningsfører Jens-Peter Müller (til
venstre)  afviser forlydender om, at han skulle være på vej væk. Til højre for ham er det  programplanlæggeren Rainer
Prüß og Thomas Frahm fra Kulturbüro i Flensborg.

Egentligt er det pinligt. Når man
udadtil står frem og siger, det er en
festival, man ønsker, så må man jo
også være så konsekvent at skabe
rammebetingelserne.

Rainer Prüß

”

Hæder. Den tidligere
vinder af nobelprisen
i litteratur, tyrkeren
Orhan Pamuk, mod-
tager Sonningprisen
2012.

KØBENHAVN. Den tyrkiske
forfatter Orhan Pamuk mod-
tager Sonningprisen 2012.
Med kulturprisen, der uddeles
hvert andet år af Københavns
Universitet, følger en million
kroner. Prisen bliver givet til
en person, der har udført et
fortjenstfuldt arbejde til gavn
for europæisk kultur.
Den 59-årige Orhan Pamuk

stammer fra Istanbul og er en
af Tyrkiets væsentligste mo-
derne forfattere. Han er en
såkaldt kritisk intellektuel og
derfor en kontroversiel skik-
kelse i Tyrkiet.
Et gennemgående træk ved

hans forfatterskab er mod-
sætningen mellem øst og vest.
En modsætning, der ifølge Pa-

muk ikke kan eller skal løses,
men i stedet skal ses som en
fordel. Hans arbejde indehol-
der derfor en stærk tro på et
Europa med færre kulturelle
grænser, altså et rummeligt
Europa som ikke behøver at
vælge mellem øst og vest,
men derimod kan forene de
to, lyder det i begrundelsen
for prisen.
- Orhan Pamuks største bi-

drag til den europæiske kultur
er hans åbenlyse udfordring
af de grænser, der trækkes
omkring den, og hans tydelig-
gørelse af de mange mulighe-
der, der er for at overskride
disse kulturelle grænser, står
det blandet andet i indstillin-
gen.
Som forfatter er Orhan Pa-

muk dedikeret til den vestlige
romantradition, men han skri-
ver på tyrkisk, og med afsæt i
sit lands fortid og nutid be-
skriver han typiske tyrkiske
problemstillinger.
Han bruger blandt andet sit

forfatterskab til at fortælle
om Tyrkiets søgen efter egen
identitet og om landets bevæ-

gelse i retning mod et mere
moderne vestligt orienteret
land. I forhold til europæisk
kultur gør hans interesse for
kulturel forandring og multi-
kulturel sameksistens forfat-

terskabet stadig mere aktuelt,
hedder det. Pamuks debutro-
man »Cevdet Bey and his
Sons« udkom i 1982, mens det
internationale gennembrud
kom i midten af 1980erne

med romanen »Den sorte
bog«, der også er udkommet
på dansk. Han vandt nobelpri-
sen i litteratur for romanen

»Sne« i 2006.
Sonningprisen 2012 bliver

uddelt den 26. oktober på Kø-
benhavns Universitet. /ritzau/

Tyrkiske Pamuk modtager Sonningprisen 

Orhan Pamuk er en af Tyrkiets væsentligste moderne forfattere,
der forener europæisk modernisme og orientalsk fortælletradi-
tion i en labyrintisk og mangetydig stil.
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Blå bog
•  Navn: Ferit Orhan Pamuk. Født: 7. juni 1952 i

Istanbul. Nationalitet: Tyrkisk.

•  Arbejde: Forfatter, manuskriptforfatter, professor i
Litteratur på Columbia University.

•  Udvalgte bøger: Cevdet Bey and His Sons (1982)
debut, Tavshedens hus (1983), Det hvide slot
(1985),  Den sorte bog (1990), Det nye liv (1995),
Mit navn er rød (1998), Sne (2002), The Museum of
Innocence (2008).

• Udvalgte priser: 1990: Independent Foreign Fiction
Prize (Storbritannien) for Det hvide slot. 1995: Prix
France Culture (Frankrig) for Den sorte bog. 2002:
Premio Grinzane Cavour (Italien) for Mit navn er
rød. 2003: International Impac Dublin Literary
Award (Irland) for Mit navn er rød. 2006: Nobel-
prisen in Litteratur (Sverige) for Sne. 2012: Son-
ningprisen (Danmark).


