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FolkBaltica har i år
valgt jødeharpen
som temainstrument
for festivalens kon-
certer fra den 22. til
den 26. april.

FLENSBORG. På godt
dansk kaldes den en jøde-
harpe. På tysk for en
»Maultrommel«.

I de nordiske lande har
instrumentet et godt ry.
Går man ind i en musik-
forretning i Tyskland, er
det allerhøjst en dims, man
vil finde i en legetøjskurv
ved kassen.

Jødeharpen bliver dette
års temainstrument for fol-
kemusikfestivalen Folk-
Baltica, der finder sted i
det dansk-tyske grænse-
land i dagene den 22.-26.
april. Det blev i går afslø-
ret på festivalens kontor i
Flensborg, hvor lederen,
Jens-Peter Müller, gav sig
til at spille på det specielle
metalinstrument. Og gav
en kort instruktion, selv
om jødeharpen langt fra er
hans hjemmebane:

Man holder med tommel-
og pegefinger om det run-
de stykke af instrumentet
og placerer den smalle del
mellem tænderne. For at
frembringe en lyd laver
man et hulrum i munden,
og man slår på den lille
fjeder, imens man trækker
- eller puster luft ind og
ud. Man kan kun spille en
tone, men med forskellige
effekter og rytmer, og der-
for er der praktisk at have
en jødeharpe i alle tonear-
ter.

Flere koncerter
Jødeharpen vil blive at hø-
re ved flere koncerter på
FolkBaltica - blandt andet
ved en midnatskoncert på
Museumsberg i Flensborg
lørdag den 25. april med
den danske musiker Jørgen
Dickmeiss og hans norske
kollega Anders Røine.
Nordmanden leder også en
workshop på Käte-Lassen-
Schule i Flensborg med en

efterfølgende koncert fre-
dag den 24. april og en
åben workshop lørdag den
25. april.

Det var egentlig finnen
Tapani Varis, der ved jubi-
læumskoncerten med Hau-
gaard & Høirup på Folk-
Baltica 2008 gav en næsten
akrobatisk jødeharpesolo.
Han kommer igen i år og
medvirker ved tre koncer-
ter sammen med Helene
Blum og Harald Hauggard

den 22. april på Salzau
Slot, den 24. april i Husum
og den 24. april i Sønder-
borg.

Anders Røine optræder
også i andre sammenhæn-
ge på FolkBaltica i Flens-
borg, Oversø syd for Flens-
borg og Kværs ved Grå-
sten. Jørgen Dickmeiss er
desuden på plakaten med
gruppen Tumult og Fiord
Skies på Duborg-Skolen i
Flensborg den 24. april og

på Sønderborg Slot den 26.
april.

Blandt de tidligere te-
mainstrumenter på Folk-
Baltica har været den esti-
ske sækkepiben og den
svenske nøgleharpe.

- Vi var lidt i vildrede,
hvad vi skulle gøre i år, når
det musikalske temaland
er Danmark. Egentlig
skulle det have været violi-
nen, men det var ikke så
originalt. Og det var et til-

fælde, at valget faldt på jø-
deharpen. Vi skrev til Eu-
ropas jødeharpe-museum
nummer ét for at efterlyse
fotos, og fik en hel kasse
med jødeharper, som vi
oven i købet fik lov til at
beholde - uden betaling.
Det var jo aldeles overvæl-
dende, fortæller festivalens
forretningsfører, Jens-Peter
Müller.

Metalindustrien
Museet ligger i den lille
landsby Molln i Steyertal i
Østrig i et område, der hi-
storisk er præget af metal-
industri. Og jødeharpen
har altid haft en særlig
placering i områder med
metalindustri af den væg-
tige grund, at instrumentet
er lavet af metal.

Man kan læse mere på
museets hjemmeside på
www.molln.cc/museum

- Det er naturligvis ku-
riøst at præsentere jøde-
harpen som temainstru-
ment og også spændende.
Men det har også den se-
riøse baggrund, at vi gerne
vil præsentere vort publi-
kum for ny og anderledes
lytteoplevelser, siger Jens-
Peter Müller.

Det endelige program-
hæfte med FolkBaltica-
koncerterne udkommer i
forbindelse med åbningen
af billetsalget den 26. fe-
bruar. Man kan allerede nu
studere de første nyheder
på www.folkbaltica.de

Hans Christian Davidsen

Jødeharpens lyd breder sig

Jødeharpens ry i Tyskland erikke så godt som i Norden. Man vrænger lidt næse af instru-
mentet hos os, siger Jens-Peter Müller. Men det er uden grund, mener han.
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” Ny ledelse. Svensk
kunstnerisk teaterle-
der og en tidligere
bankdirektør skal
fremover lede lands-
delsscenen Aarhus
Teater. De to mødte
hinanden for første
gang i går.

ÅRHUS. Den svenske sku-
espiller og instruktør Ste-
fan Larsson på 44 år, der
kommer fra en af det sven-
ske teaters Dramatens eks-
perimenterende scener, bli-
ver ny kunstnerisk teater-
chef på Aarhus Teater.

Han sidestilles med den
tidligere bankdirektør fra
Danske Bank, Henning
Kærsgaard, i den fremtidi-
ge drift af teatret, fremgik
det på et pressemøde i går.

De to ligestillede direk-
tører mødte hinanden til
en frokost, kun en time før
de blev præsenteret for
pressen, og det nye samar-
bejde bliver utvivlsomt en
stor udfordring for driften
af den store jyske lands-
delsscene.

Stefan Larsson, der har
ledet den eksperimentelle
scene Elverket, har tre
børn sammen med sin hu-
stru, der også er skuespil-
ler.

Derfor vil han ikke
straks tiltræde på Aarhus
Teater på fuld tid, men
først i løbet af 2010. I mel-
lemtiden varetager chef-
dramaturg Trine Holm
Thomsen teaterchefens op-
gaver.

Der kan meget vel være
komplikationer i at have
både en kunstnerisk og en
økonomisk chef på teatret,
hvor økonomien på det se-
neste har haltet.

- Jeg håber, at vi får gen-
oprettet økonomien og
publikumstilstrømningen i
løbet af et år eller to, sagde
formanden for teatrets be-
styrelse, folketingsmedlem
Kim Andersen (V).

På pressemødet nåede
den nye kunstneriske tea-
terchef at fastslå, at
»kunstneren har det sidste
ord«, men han ville ikke
komme med revolutionære
bud på, hvorhen det århu-
sianske teater skal udvikle
sig.

De to nye chefer skal til-
sammen erstatte den tidli-
gere teaterleder Madeleine
Røn Juul. /ritzau/

Kunstner og
bankmand
skal lede
teater

Andreas Hauffe
kommer til Sild
VESTERLAND. Kabaretti-
sten Andreas Hauffe kom-
mer mandag den 23. febru-
ar til Sild med sin ny fore-
stilling »Hiergeblieben«.
Han optræder i den gamle
kursal i Vesterland klokken
20.

Undertitlen på forestil-
lingen er »Et rejseforhin-
dringsprogram«. Kabarat-
tens budskab er nemlig, at
Tyskland kun kan reddes,
hvis alle blot bliver hjem-
me og lader være med at
brænde pengene af under
sydlige himmelstrøg.

Billetter koster ti euro og
kan købes i forsalg i bog-
handlen Becher i Vester-
land. (FlA)

TØNNING. Fotos fra Vadehavet er noget af
det, som Hotel Miramar i Tønning byder på
i sit ny udstillingsprogram for 2009. I for-
bindelse med den årlige fotofestival i Na-
tionalparken i Vadehavet præsenterer Mira-
mar i september en udstilling med fotogra-
fier fra regionen. »Verdensarv - Naturen fra
sin bedste side« er overskriften på udstil-
lingen (foto). Udstillingssæsonen åbnes den

15. marts, når kunstnere fra Ejdersted går
sammen om temaet »Forår i Nordsøen«. De
viser malerier, der alle har relation til kli-
maet ved Vestkysten. Alle billeder er ud-
valgt af en jury.

Den 16. maj præsenterer Hotel Miramar
en udstilling med de foreslag, der er kom-
met ind til plakatkonkurrencen udskrevet
af Verkehrswacht i Nordfrislands Amt. (FlA)

Kunst fra Nordsøen vises i Tønning


