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Landstreicher entrerede kirkerummet med jødeharper.

Den svenske a cappella-gruppe Kongero. Fra venstre er det Anne Wikenius, Lotte Andersson, Lovi-
sa Liljberg og Emma Björling.

»Phon und Zu« - fra venstre er det Christiana Voss, Leonie Schwarz, Laura Feuerhake, Volker Linde
og Achim Prigge.

Christiana Voss med sine unge violinister i Flensborg-orkestret Landstreicher.

Anmeldelse. FolkBalticas
sidste toner lød søndag
aften i St. Johannis-Kirche
i Flensborg. Det var under
lidt mindre forhold end
tidligere. Og mere lokalt.

FLENSBORG. Fire smukke og velsyn-
gende svenske piger åbnede afslut-
ningskoncerten oppe fra orglet, da
FolkBaltica søndag aften holdt festi-
valfinale i St. Johannis Kirche i Flens-
borg.
A cappella-formationen Kongero

sang hyrdesange fra deres hjemegne
i Sverige, og da man ikke kunne se
dem, var det som om sangen var en
del af kirkerummet.
Men dette var blot et forspil til en

tredelt aften med først Landstreicher

fra Musikschule Flensburg, derpå de
fire svenske sangerinder, den nordty-
ske kvintet »Phon und Zu« og til sidst
alle musikere samlet i kirkens kor til
flere fællesnumre.
FolkBalticas afslutningskoncert var

i år henlagt til den meget mindre St.
Johanniskirche, og når der tidligere
har været udsolgt til finalerne i de
meget større kirker, Nikolaikirche og
Marienkirche, var der desto mere rift
om pladserne i St. Johannis.

Imponerende niveau
Da Landstreicher indtog kirken, var
det med en lille ouverture, hvor alle
strygere spillede på jødeharpe på vej
gennem kirkeskibet. Og derefter gik
det løs med den interessante kombi-
nation af seks violiner med afrikansk
tromme samt gulvbas og guitar som
rytmebund.
Orkestret præsenterede smukke

egne kompositioner af de unge ele-
ver. Imponerende at være så langt
fremme på et så tidligt tidspunkt.
Det er allerede blevet til meget og
kan blive til rigtig meget. Dertil kom-
mer, at orkesterleder og mentor
Christiana Voss udstrålede en god

energi vendt mod publikum og orke-
ster.

Kort svensk a cappella
Svenske Kongero var mere på udeba-
ne. Ikke blot uden for Sverige, men
også for et publikum, der tydeligvis
også bestod af venner og familie til
Landstreicher. Ved koncerten i St. Jo-

hanniskirche fik Emma Björling, An-
na Wilkenius, Lovisa Liljeberg og Lot-
ta Andersson i sagens natur (der var
tre grupper på scenen ved en kon-
cert, som varede mindre end to ti-
mer) kun kort tid til deres tætte har-
monik, rytmiske drive og spændende
klange.
Med stemmer, der passede perfekt

til hinanden, avancerede arrange-
menter og en stor tekniks pondus
overbeviste de om, at de kunne og

havde meget mere end det, vi fik at
høre. Det var nordisk a cappella-mu-
sik med stor klarhed.

Lokale produkter
Büdelsdorf-musikeren Achim Prigge
havde til lejligheden samlet et nyt
band med førnævnte musiklærer
Christiana Voss på violin og de to
unge Leonie Schwarz og Laura Feu-
erhake, også på violin. Sidstnævnte i
øvrigt med rødder i det danske min-
dretal og student fra Duborg-Skolen.
Og som femtemand Volker Linde på
gulvbas, guitar og akkordeon.
Ved FolkBaltica optrådte han med

kvintetten »Phon und Zu« for første
gang med det ny materiale og gjorde
god reklame for det udviklede folke-
musikmiljø, der findes i Slesvig-Hol-
sten.
Som resten af afslutningskoncer-

ten var det egen musik, »Phon und
Zu« diskede op med. Deraf overskrif-
ten »Eigengewächse«.
Det var primært dansemusik,

skotskprægede valse, polkaer og ro-
mantiske kompositioner som »Hütte
und Kerze« - mere poetisk kan det
næppe blive. Og som det hedder:

Skal man være rigtig økologisk, skal
man spise de lokale grøntsager og
årstidens.
Som det er kutyme ved FolkBalti-

cas afslutningskoncerter, var hele
banden på scenen til et par fælles-
numre for at lade det hele klinge ud
i et komme-hinanden-ved-fælles-
skab.
Det sidste stykke blev gentaget, li-

gesom når vinderen i Melodi Grand
Prix får æren af at skulle præsentere
vindersangen en gang til. Selv om
sammenligningen halter. FolkBaltica
er flere verdener fra grand prix.
Sammenlignet med de tidligere af-

slutningskoncerter var denne dog
lidt mere ordinær, men bemærkelses-
værdigt uden anlæg - helt akustisk.

FolkBaltica: Afslutningskoncert i
St. Johannis Kirche i Flensborg
søndag aften. Medvirkende:
Landstreicher, Kongero samt Phon
und Zu.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hjemmedyrket harmoni

RODENÆS. Kunstneren Marianne
Eberlein har igennem mange år
dyrket en særlig interesse for ind-
skrifter. Det gælder for eksempel
graveringer og indskrifter på grav-
sten, på træer, parkbænke og sten.
Som kunstner har hun praktiseret
den teknik, der hedder frottage. Det

svarer til det, man lavede i skolen
eller børnehaven, da man var lille:
Kradsede over et stykke hvidt papir
oven på en rå overflade, hvorefter
mønstret fra overfladen kom frem
på papiret. Efter et længere ophold
på Gozo ved Malta, hvor hun stu-
derede og øvede sig i teknikken,

vendte hun tilbage til det dansk-ty-
ske grænseland og besøgte de gam-
le arrestceller i Tønder, der i dag
findes på Museum Sønderjylland.
Her har mange fanger kradset deres
navne, fødselsdatoer og hjembyer
ind i væggene i perioden fra 1830
til 1920. Man ser for eksempel ind-

skrifter fra så fjerne steder som
Beuthen i Schlesien fra 1883.
Marianne Eberlein har lavet en

serie frottager fra væggene og
kaldt dem for »Talende vægge«. De
udstilles fra den 20. maj til den 8.
juli i Zollhaus i Rodenæs, der ligger
i det nordvestligste hjørne af Nord-

frisland, mellem Klangsbøl og Ru-
debøl.
Der er gratis adgang til udstillin-

gen, som er åben torsdag-søndag
klokken 14-18.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Talende fængselsvægge fra Tønder


