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Michael Falch sang sin smerte ud til publikum i Kløften i Haderslev.                                

Mandfolkesnak foran Kløften Festivals vartegn,
Haderslevs gamle vandtårn.

Det er hyggen mellem bøgetræerne, der gør Kløften Festival til noget specielt.              (Fotos: Hans Chr. Davidsen)

Jan Jensen holder pause fra isen.                      

Kim Larsen kom nærmest flyvende ind på scenen - og fortsatte med at hoppe på ét ben    

Tre dronninger til festival. Camilla Strauss, Wini
Jepsen Schrøder og Line Harboe Hadberg havde
gjort sig lidt ekstra kostbare med smukke kroner
på hovedet.                                

HADERSLEV. Jan Jensen lyder
så pæredansk, det kan lyde. Der
er sikkert flere tusinde af slags-
en, men den Jan Jensen, der i
denne weekend kan ses til Kløf-
ten Festival i Haderslev er ikke
en hvilken som helst Jan Jensen.
Han er danmarksmester i is-
hockey og scorede det sidste
mål til 3-0, da SønderjyskE
besejrede AaB i den afgørende
finalekamp.

- Da jeg var ung ishockeyspil-
ler drømte jeg selvfølgelig om at
vinde danmarksmesterskab. Da
jeg sidste år blev 30 år, havde
jeg efterhånden opgivet det - og
så endte det alligevel med en ti-
tel, siger han, da vi møder ham
uden for festivalens pissoir.

Jan Jensen er stamgæst på

Kløften Festival og går efter
»solide danske rocknavne«, som
han udtrykker det. Til den kate-
gori hører blandt andet  TV2.

- Jeg er her hvert år med alle
mine makkere, og jeg tager alle
tre dage, siger den veltrimmede
sportsmand.

Han møder op single, og så er
spørgsmålet jo, om sådan en flot
sportsmand har et fortrin over
for pigerne. Med andre ord: Er
det lidt lettere at score, når man
er en kendt sportsmand i Søn-
derjylland?

- Jeg har ikke nydt godt af det
endnu... tror jeg da ikke... håber
jeg da i hvert fald ikke, siger
Jan Jensen - og håber, at det er
andre kvaliteter, pigerne går ef-
ter. Hans Chr. Davidsen

Danmarksmester til festival

Kløften Festival. Over 7000 nåede i tide
at sikre sig billet til Kløften Festival i
Haderslev. I aften sluttes festen med
DAD.

HADERSLEV. Micha-
el Falch er genopstået
som rocksanger.

Efter et gevaldigt
alkoholmisbrug ud-
sendte den tidligere
Malurt-forsanger i
marts sit første album
i fire år, og torsdag af-
ten landede Falchen i
Kløften-parken i Ha-
derslev. Og her var det
så  bare at smøge ær-
merne op. Opgaven
var den utaknemmeli-
ge at åbne festivalen,
at få de første lidt forsigtige festivalgæster til at
være lidt mindre stive og lidt mere løsslupne.

Her skulle han synge om gravalvorlige ting til et
publikum, der i overvejende grad bestod af den kå-
de ungdom - mange af dem med studenterhuer på
og med livet foran sig. Michael Falchs seneste album
handler om det at se flaskens bund - om og om igen.
Så meget malurt kom der i bægeret, at Falchs fami-
lie fik nok: Han fik valget mellem den eller flasken
- og først da han fik kniven at føle, havde han nos-
ser nok til at vælge familien.

Den modne landevejssoldat har fået en ordentlig
genopladning og gav en koncert med sine selvransa-
gende tekster fra albummet »Falder du nu« - men
selvfølgelig også de gamle Malurt-hits »Mød mig i
mørket« og »Superlove«. Sjælen blev krænget ud
gennem forstærkerne, uden at det blev for meget.

Kim Larsen: - Vi var elendige
Torsdagen er kommet for at blive på Kløften Festi-
val. Den ekstra dag kom på festivalprogrammet for
et par år siden. Dengang var der kun et enkelt mu-
siknavn på scenen, men i år var torsdagen udvidet
til hele tre navne. Efter Michael Falch gik Kim Lar-
sen på og fik publikum til at hoppe og danse med
sit mix af gamle Gasolin-numre og sine nye sange
med bandet Kjukken. Ja selv halvelendige Gasolin-
numre med kun én akkord, kunne han slippe af sted
med - til publikums store begejstring:

- Faktisk spillede vi ikke særlig godt i Gasolin. I
begyndelsen var vi så dårlige, at vi kun lige magte-
de et par enkelte akkorder, sagde Kim Larsen - og
serverede Fifi-Dong som et fremragende eksempel.

Sidste navn af de tre på stribe var Blues Brothers
Souvenir Show med Peter Belli, som bød på såvel
gedigen blues, rock og rul samt en stribe af Peter
Bellis gamle glansnumre.

I går var blandt andre Johnny Madsen, Beth Hart,
TV2, Magtens Korridorer og Mek Pek på scenerne,
og i dag venter Zididada, Tina Dickow, Gnags,
Spleen United, Caroline Henderson og DAD som
sidste navn på den store scene - ja selv det lokale
Slesvigske Musikkorps har festivalarrangørerne i
Haderslev sendt bud som et af orkestrene på de fire
scener.

Hvis du har billet, så glæd dig - hvis du ikke har,
så glæd dig på andres vegne. Kløften festival har
været udsolgt i flere uger, og der sælges ikke flere
ved indgangene, skulle vi hilse og sige fra festival-
chef Erik Kock. Godt 7000 nåede at sikre sig billet i
tide. Festivalen slutter i aften med festfyrværkeri.
Der sker noget i Haderslev i disse dage. Teltene til
næste weekends store Landsstævne er for længst
rejst, og lastbiler styrer mod byen med ekstra forsy-
ninger til de mange gæster. Hans Chr. Davidsen

Musik med modne landevejssoldater
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