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Interview. Danske Trio
Mio er et af hovednavne-
ne på FolkBaltica om to
uger. Trioen elsker at spil-
le i Tyskland, hvor stem-
ningen for folkemusik al-
tid er åben. For trioen bli-
ver Flensborg et lykkeligt
gensyn. Trioen var her
første gang i 2006.

FLENSBORG. Den danske-sven-
ske Trio Mio begejstrede for tre
år siden publikum på musikfesti-
valen FolkBaltica med swingen-
de folkemelodier. I år er Trio Mio
et af hovednavnene på festivalen,
der foregår i det dansk-tyske
grænseland fra den 22. til den
26. april.

Trio Mio giver koncert lørdag
den 25. april på festivalens ho-
vedspillested, Duborg-Skolen i
Flensborg, og dagen efter i Mari-
enkirche til den store festivalfi-
nale i Flensborg.

Trioens kvindelige violinist,
Kristine Heebøll, er sønderjyde.
Hun er vokset op i fiskerlejet
Årøsund ved Haderslev i en fa-
milie, hvor alle dyrkede traditio-
nel musik og folkedans. Hun blev
som lille slæbt med til alle muli-
ge forskellige musik-arrange-
menter og fik derfor traditionen
ind fra kravlestadiet. I 2002 blev
hun som en del af det allerførste
hold uddannet på folkemusiklin-
jen på Det Fynske Musikkonse-
vatorium.

Kristine Heebøll er nybagt
mor, men har alligevel klaret at
være på turne sammen med de to
andre medlemmer, Nikolaj Busk
(piano og akkordeon) og Jens Ul-
vesand (bouzouki og guitar).

- Det har været hektisk at star-
te igen, men jeg har faktisk væ-
ret på farten, siden min datter
var to måneder. Der er bestemt
ikke så meget tid som tidligere,
men det gode er at man nyder
det så meget mere, når man en-
delig kan spille. Jeg er nok blevet
bedre til at gå ind i musikken, si-
ger Kristine Heebøll i et inter-
view med Flensborg Avis.

Glædeligt gensyn
Trio Mio har fået ekstra rekame
op til FolkBaltica, efter at Niko-
laj Busk fik en Danish Music
Award inden for folk-genren. Det
skete i Tønder i marts, da han
blev kåret som »Årets danske
komponist«.

- Vi er altid glade og stolte over
de DMA-priser, der drypper ned
på os, så da Nikolaj nu her kom
anstigende med sådan en fed
pris, bliver vi lige lidt mere var-
me indeni over vores sublime
klaverspiller. Men det er svært at
sige, hvor interessen kommer fra,
sådan direkte. Det er mest en
stor synergi-effekt, der huserer,
og det gælder hele det danske
folkemusikområde, siger Kristine
Heebøll.

Hun glæder sig til atter at spil-
le på FolkBaltica i Flensborg.

- Ud fra vor oplevelse i 2006
kan jeg kun sige, at vi glæder os
enormt til at vende tilbage. For
festivalen er godt arrangeret,
spillestederne er spændende, der
er et godt publikum og gode jam-
sessions. Især med danske øjne er
det en ny og spændende ide at
lave en festival, der er så vidt
spredt ud rent geografisk og over

både Nord - og Sydslesvig. Det er
en meget spændende festival at
spille på, siger Kristine Heebøll.

God ballast fra Fyn
Koncerten på Duborg-Skolen
bliver en almindelig Trio Mio-
koncert, hvor gruppen spiller re-
pertoiret fra de to seneste plader,
»Pigeon Folk Pieces« og »Stories
Around a Holy Goat«, som vandt
fire Danish Music Awards i 2008.
Ved afslutningskoncerten delta-
ger Trio Mio med blandt andre
Harald Haugaard. Her bliver te-
maet Rasmus Storm, som var en
spillemand fra 1700-tallets Fyn.

- Hans melodier er fundet i en
nodebog, som udgør en perle-
række af fin musik. Og denne
koncert er helliget ham, så vi vil
spille et sæt, hvor vi fortolker
hans råmelodier og også bevæger
os ud i nykomposition i hans stil.
Det er en koncert, vi ser meget
frem til, idet den er anderledes
og fordrer et stort samarbejde
med de andre musikere, siger
Kristine Heebøll.

Når man ser alle de danske
navne, der er skudt op inden for
den traditionelle folk-musik de
seneste ti år, er det jo næsten til
at blive helt forpustet af. Hvad

har du fået med fra din uddan-
nelse i Odense?

- Jeg fik på »folkekons« som vi
kalder folkemusiklinjen på kon-
servatoriet en rigtigt god ballast
i form af mødet med nogle dygti-
ge lærere og inspirerende med-
studerende. Hvis jeg skal frem-
hæve noget, skal det være tiden i
sig selv. Den fede mulighed der
er for at fordybe sig i stoffet i fle-
re år i træk og virkelig gå i dyb-
den. Og set i det lys er det fuld-
stændig uvurderligt, at der i
Danmark er kommet en uddan-
nelse med fokus på folkemusik-
ken.

Nærliggende
I er på vej til flere koncerter i
Tyskland. Hvordan kan det være,
at Tyskland er så interessant for
mange danske og nordiske folk-
orkestre?

- Tyskland ligger jo lige rundt
om hjørnet og har en fantastisk
mangfoldighed af festivaler og
folkklubber, så det er ret nærlig-
gende at tage rejsen sydpå og ud-
bygge netværket. Et tysk publi-
kum er umiddelbart mere nys-
gerrigt end et dansk publikum,
idet det ikke helt ved, hvad de
skal forvente af musikken. Og

det er meget positivt, for det gi-
ver en meget åben stemning.

Hvordan vil du selv beskrive
Trio Mios særkende?

- Vort særkende er lyden. Det
er kombinationen af tre instru-
menter, som alle er gode både til
at spille melodi og være bag-
grund. Og så har vi en gang for
alle besluttet os for aldrig at
spille fejl! Hver gang der sker
noget i musikken, der ikke er
planlagt jubler vi indvendigt, for
det giver en ny mulighed i mu-
sikken og kan føre os i retninger,
vi ikke har været før. Og så el-
sker vi at spille sammen og har
en stor stor glæde ved det! Det
kan man forhåbentliog ikke und-
gå at høre siger Kristine Heebøll.

Mødtes i Tønder
Trio Mios historie kan i øvrigt
føres tilbage til Hagge’s Musik
Pub i Tønder.

- Nikolaj Busk og jeg mødtes
første gang i august 2002, da jeg
spillede på Hagge’s. Eller det vil
sige: Jeg kan godt huske den der
flok unge efterskole-elever med
dreadlocks lige foran scenen,
hvor Jesper Vinther og jeg spille-
de, og jeg huskede deres entusi-
asme og opbakning. Og Nikolaj

Busk var altså en af dem. Men
Nikolaj Busk skulle spille en ek-
samen på »Rytmekons« et par
måneder senere og syntes lige,
han kunne bruge en violinist som
mig, så han ringede og bad mig
være med. Og det var overra-
skende og superfedt at spille med
ham, husker Krestine Hebøll.

Et sus uden lige
- Sideløbende havde jeg været i
Malmø et par gange og jamme
med Jens Ulvesand - bare fordi
det svingede sindssygt godt. Og
da jeg senere på året skulle sam-
mensætte holdet bag min solo-
plade, tænkte jeg, at de hver især
skulle være med på en eller an-
den måde. Derfor var skridtet til
at sætte os tre sammen ikke sær-
lig langt, og det fungerede bare
fra allerførste tone. Så det blev
denne konstellation, som var den
bærende på pladen, og vi optråd-
te første gang til pladereceptio-
nen februar 2004. Og det var et
sus uden lige at spille sammen,
og vi besluttede os for at det ab-
solut ikke var sidste gang, for-
tæller Kristine Heebøll om star-
ten på Trio Mio.

Hans Christian Davidsen

Tyskland ligger jo lige om hjørnet

Trio Mio - fra venstre er det Nikolaj Busk, Kristine Heebøll og Jens Ulvesand. - FolkBaltica er en meget
spændende festival at spille på, siger Kristine Heebøll, der er sønderjyde. (Foto: FlA)

Et tysk publikum er
umiddelbart mere
nysgerrigt end et
dansk publikum,
idet det ikke helt
ved, hvad de skal
forvente af musik-
ken. Og det er me-
get positivt, for det
giver en meget
åben stemning.

”

Det har været hek-
tisk at starte igen,
men jeg har faktisk
været på farten, si-
den min datter var
to måneder. 

”

Ud fra vor oplevel-
se i 2006 kan jeg
kun sige, at vi glæ-
der os enormt til at
vende tilbage. For
festivalen er godt
arrangeret, spille-
stederne er spæn-
dende, der er et
godt publikum og
gode jamsessions.

”


