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Våd musik
Kløften Festival. Tors-
dag aftens skybrud var
tæt på at gøre det af
med Kløften Festival i
Haderslev. Men flis
forhindrede en alt for
fugtig fest.

HADERSLEV. Flis i massevis
skulle der til for at redde
Kløften Festival i Haderslev i
weekenden.

I år begyndte musikken al-
lerede at spille torsdag aften
- en dag tidligere end sæd-
vanligt. Og netop denne aften
blev hele Sønderjylland ramt
af regn og skybrud.

Kløften-parken blev et sø-
le, og arrangørerne måtte
lægge sandsække ud for at
lave dæmninger mod vandet.
Senere kom der gummiged og
rendegraver, så Haderslevs
årlige karneval - der falder
sammen med Kløften Festi-
val - ikke fik sin årlige plads
i parken.

Halm i hast
I hast strøede festival-arran-
gørerne halm ud på pladsen.
Men det skulle de ikke have
gjort:

- Beredskabsstyrelsen ville
ikke have halm liggende på
jorden. Det kunne ske, at en
henkastet cigaret senere kun-
ne sætte ild i hele stakken.

Omvendt ville kommunen
nødigt have flis, fordi det
kvæler græsset, fortæller
Kløften Festivals talsmand,
Erik Kock.

Det blev dog beredsskabs-
styrelsen, der fik det sidste
ord at skulle have sagt.

En ekstra regning
- Vi får vel en ekstra regning.
Men jeg aner ikke, hvad det
kommer til at koste. Det ene-
ste, det drejede sig om, var at
få reddet festivalen, siger
Erik Kock.

Det dårlige vejr fik mange
til at holde sig hjemme på
festivalens første dag. Blot
2500 troppede op til koncer-
ten med Lars Lilholt Band
mod 7000 gæster fredag og
lørdag.

- Torsdagskoncerten var et
forsøg at udvide festivalen
med en dag. Når vi nu allige-
vel har scenerne og alt andet
på plads, kan vi lige så godt
tage torsdagen med. Nu skal
vi have det evalueret, men jeg
kan sagtens forestille mig, at
vi fortsætter med en dag ek-
stra næste år, siger Erik
Kock.

Festivalen havde i år købt
musik for to millioner kroner,
og det rakte til 26 bands. Si-
den 1995 har Kløften Festival
opkrævet entre. Førhen var
festivalen gratis.

Hans Chr. Davidsen

Dåseøl er uden betydning
Festival-øl. Bartenderne
på Kløften Festival 
mærker ikke, at Haderslev
ligger tættere på grænsen
end andre festivalbyer i
Danmark.

HADERSLEV. »Nede ved grænsen
til Paderborner og Hansaland«
har man også en fin festival. Skyl-
let ned med et arsenal af Dosen-
pils går det alt sammen godt«.

Sådan præsenterede dagbladet

Politiken Kløften Festival i avi-
sens danske festivaloversigt i maj.

Men festivalens talsmand af-
kræfter al snak om den megen
dåseøl i Haderslev:

- Vi sælger rigeligt med øl i vore
barer inde på festivalpladsen, og
vi kan stort set ikke mærke, at
gæsterne drikker tyske dåseøl
uden for pladsen. Medierne vil
åbenbart gerne have, at vi skulle
være dåseøllernes festival, fordi vi
nu engang ligger i Sønderjylland.
Men jeg tror faktisk, det er et
større problem for rockfestivaler
længere op i Jylland og på Sjæl-

land, hvorfra grænsehandlen fore-
går med store trailere, siger Erik
Kock.

Haderslev brygger sin egen øl,
Fuglsang. Men det er Tuborg, der
har vundet kampen om kunderne
i Kløften Festival. Det er dog slut
med gamle dage, hvor hver en
købstad havde sit øldepot. Hver
morgen fik Kløften Festival leve-
ret en ladning fra det store cen-
traldepot i Fredericia.

Kløften festivals ølsalg lå i år et
stykke over gennemsnittet for de
tidligere år, oplyser Erik Kock.

Hans Chr. Davidsen

Her nogle af d poder fra Haderslevs årlige karneval, der traditionen tro falder sammen med byens Kløften Festi-
val. I år deltog 1000 børn fra børnehaver og skolefritidsordninger i Haderslev Kommune.

(Foto:Povl Klavsen)

- Vi sælger rigeligt med øl i vore barer inde på festivalpladsen, si-
ger Kløften Festivals talsmand, Erik Kock. (Arkivfoto)

Uhøjtidelig kammerkoncert
Anmeldelse. Emma Kirkby
er en meget travl dame.
Publikum kan takke 
Johanniskirkens organist,
Renate Birkholz for, at det
lykkedes at presse aftenens
koncert ind i den engelske
soprans overfyldte kalen-
der. 

FLENSBORG. Sangeren - under-
stregede den danske cembalist Lars
Ulrik Mortensen - er ulykkelig for-
elsket og skal igennem umenneske-
lige lidelser, inden alt ender i fryd
og gammen og alle får hinanden.

Sådan er det i Händels Cantate
»Nice che, fa?«. Og sådan introdu-
cerede Mortensen med blink i øjet
det første værk på programmet ved
koncerten i Flensborgs Skt. Johan-
niskirche lørdag aften.

Men det var den engelske sopran
Emma Kirkby, der sang det mandli-
ge parti i de fire små satser fra Can-
taten.

Det gjorde hun særdeles charme-
rende og med stor humoristisk dis-
tance. I resten af programmet - en
musikalsk europarejse kaldte Lars

Ulrik Mortensen det - fik hun dog
lov til være kvinde. 

Emma Kirkby er en meget travl
sådan med engagementer verden
over. Hendes repertoire strækker
sig fra Hildegard von Bingen over
Mahler til nyere klassisk musik.

Men især barkomusikken står
hendes hjerte nær. Sammen med sin
lærer Jessica Cash udviklede hun
en stemmeklang, der passer særde-
les godt til den tids musik. 

Lydhørt publikum
Emma Kirkby har netop været i
Danmark for - endnu en gang - at
optræde sammen med Concerto
Copenhagen, der har specialiseret
sig i at opføre tidlig musik på origi-
nale instrumenter.

Det talstærkt fremmødte og me-
get lydhøre publikum kan takke Jo-
hanniskirkens organist, Renate
Birkholz for, at det lykkedes at
presse denne koncert ind i Kirkbys
overfyldte kalender. Birkholz er
personlig ven af Kirkby.

Mortensen fortsatte - med samme
blink i øjet - med at introducere de
følgende sange.

Ulykkelig kærlighed
Sicilianeren Cataldo Amodeis Tra
l’Erbette, englænderne John Blows

Draws of Musik og Purcells »If
Music be the Food of Love« - kom-
ponister, der er født i midten af
1600-tallet - viste sig alle at handle
om ulykkelig kærlighed og blev op-
ført med samme melodramatiske
distance.

Lars Ulrik Mortensen er en meget
levende akkompagnatør, der tyde-
ligvis er ligeså engageret i sangenes
tekster som i deres melodier.

Ind imellem sangene diverterede
han med små satser for cembalo af
blandt andet William Croft, Scar-
latti og John Blow - også 16-hun-
dredetals komponister.

Mortensen fik den franske musik-
pris »Diapason d’Or« for sin ind-
spildning af Bachs Goldberg Varia-
tioner. Han er desuden grund-
lægger og daglig leder af Concerto
Copenhagen. En uforglemmelig af-
ten med stor musik og glimt i øjet.

Koncert med Emma Kirkby, sop-
ran, og Lars Ulrik Mortensen,
cembalo. St. Johanniskirken i
Flensborg. Lørdag aften. Arran-
gør: Organist Renate Birkholz.

Erling Dissing
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FLENSBORG. Forfatteren
Thomas Hvid Kromann -
der er student fra Duborg-
Skolen i Flensborg - er net-
op blevet tildelt et ar-
bejdslegat på 100.000 kro-
ner fra Statens Kunstfond i
Danmark.

Desuden har Morgenavi-
sen Jyllands-Postens Fond
tildelt forfatteren en
måneds studieophold i
Berlin i oktober. Lejlighe-
den er ejet af fonden, og
Thomas Hvid Kromann får
husleje og rejseudgifter be-
talt. Opholdet i Berlin skal
give ham inspiration i hans
videre forfatterskab.

Thomas Hvid Kromann
udsendte i maj 31 pro-
satekster samlet i bogen
»Operation hvid« på Bor-
gens Forlag.

Dagbladet Information
skrev om bogen, at »Tho-
mas Hvid Kromann er vok-

set siden sidst (»Tilstands-
rapporter« 2000); han har
lært at elske sproget mere.
Men altså ikke helt nok til
at kunne genfødes i det i
stedet for trægt at drøvtyg-
ge det. Og ikke nok til at
kunne holde sin legende
sproglyst fri af en vis for-
tænkt fetichisme«.

Politiken spurgte i sin
anmeldelse af bogen, om
det det hele bare, med Kro-
manns udtryk, er en opgej-
let »blomkålsmassakre«?

»Jeg synes trods alt nej.
For nu at citere Beckett an-
no 1932: Det er også og ik-
ke mindst en finurlig »sne-
storm af elektroner«, Kro-
mann får hvirvlet op, og
det kan blive skægt at se,
hvor han går hen, når ope-
ration hvids spasmer er
slut«, skrev anmelderen
Mikkel Bruun Zangenberg.

Hans Chr. Davidsen

Stort legat til tidligere
Duborg-elev


