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Festival. Kløften Fes-
tival i Haderslev reg-
ner med, at ølsalget
får et dyk i eftermid-
dag. Men klarer det
lokale fodboldhold
uafgjort, bliver der
rigtig åbnet for ølank-
rene på festivalplad-
sen i aften.

HADERSLEV. Der er alt for
meget af det gode i Hader-
slev i dag. Elskere af musik
og fodbold kommer til at
vælge: Vil de høre Savage
Rose eller se SønderjyskE
spille?

Kun et par hundrede meter
fra Kløften-parken spiller
SønderjyskE den afgørende
kamp om oprykning til Su-
perligaen. Klokken 14.30 går
Anisette på scenen som et af
lørdagens topnavne på Kløf-
ten Festival. En halv time se-
nere fløjtes fodboldbraget
mod FC Fredericia i gang.
Uafgjort er nok for Sønder-
jyskE.

Kløften Festival får altså
alvorlig konkurrence, men
det tager festivalens tals-
mand, Erik Kock, helt med
ro:

- Vi har for længst udsolgt.
Det er klart, at der måske ik-
ke bliver så meget salg i bo-
derne de to timer, fodbold-
kampen varer. Mange festi-
valgæster vil sikkert sive op
på Haderslev Stadion, men
det tager vi, som det kom-
mer. Vi kan alligevel ikke
gøre noget for at ændre det,
siger han.

Hvis SønderjyskE får mi-
nimum det ene point, der
skal til for oprykning, er der
dog til gengæld gode chancer
for ekstra gang i ølsalget ef-
ter fodboldkampen.

- Vi orienterer publikum
om kampen gennem højtta-
lerne, og rykker SønderjyskE
op, får vi nok vor andel i fe-
sten om aftenen, siger Erik
Kock.

Direkte i P4
Kløften Festival blev skudt i
gang torsdag aften med
blandt andre Tue West, Baal,
Shubidua (for første gang i
Kløften) og Michael Falch på
de tre scener. Det skete med
fuldt koncertprogram en dag
tidligere end ellers. Festiva-
len er udvidet med en dag i
anledning af 25-års jubilæet,
der markeres med 50 koncer-
ter på tre scener.

Danmarks Radio optager
jubilæumsfestivalen og sen-

Fodbold og festival på samme tid

Udsigt over Kløften-parken, mens Shubidua for
første gang stod på scenen i Haderslev.

Sommerferie, et par øl i blodet og rock på scenen  -
så er Morten H. Falk Superman.

Tue West fyldte torsdag aften Kløften med sin lidt nasale og
skurrende stemme. (Fotos: Martina Metzger)

Henrik Neumann, Kelstrup:
- Jeg skal helt klart til fodbold. Mine
drenge vil også se kampen. Jeg kan al-
tid komme tilbage til Kløften bagefter,
når SønderjyskE forhåbentlig er ryk-
ket op. Jeg er på tilskuerpladserne til
næsten alle hjemmkampe. Forleden
var vi i Århus for at se AGF mod
Brøndby. Min søn Matthias er Brønd-
by-fan og holder også med Brøndby,
hvis klubben næste år spiller mod
SønderjyskE i superligaen.

Rudolf Antonisen, Haderslev:
- Festival! Jeg går aldrig til fodbold,
og her på scenen i Kløften siger de al-
ligevel også resultatet i højttalerne, så
snart kampen er færdig. Jeg ved godt
nok ikke, hvad der er af musik i efter-
middag. Men jeg er her også mest for
hyggen og øllerne... og sådan lidt. Selv
om mange af mine venner går til fod-
bold, skal jeg nok finde nogle, jeg ken-
der, her i Kløften.

Lisbeth Bryld Mortensen, Århus:
- Min storebror, Jesper Mortensen, er
målmand for SønderjyskE, så jeg skal
selvfølgelig til fodbold. Jeg bor i
Århus, men kommer oprindelig fra
Haderslev, og når jeg får chancen for
at gå til fodbold, gør jeg det også. Jeg
er helt sikker på, SønderjyskE klarer
den, og jeg tipper resultatet til 3-1.
Valget er nemt for mig - der er allige-
vel ikke noget musik lørdag eftermid-
dag, som jeg føler, jeg går glip af.

Marianne Thye, København:
- Fodbold! Jeg går godt nok glip af
færingen Teitur på Bakkescenen lørdag
eftermiddag, og det er lidt ærgerligt, for
jeg kan vældig godt lide hans musik.
Fodboldkampen vil jeg på den anden si-
de heller ikke gå glip af. Jeg tipper på
3-1 til SønderjyskE. Bagefter bliver der
forhåbentlig stor fest i byen, men sik-
kert også her på festivalpladsen. Efter
kampen skynder vi os tilbage til festi-
val.

I eftermiddag klokken 15 spiller SønderjyskE den afgørende kamp mod
FC Fredericia. Kampen gælder oprykning til Superligaen. Hvad skal man
så vælge i Haderslev - Kløften Festival eller fodbold?

Baal er et sikkert navn i Haderslev. Bjørn Fjæstad lod sin 
teatralske stemme høre.

der i dag mellem klokken 17
og 19 direkte på P4 fra Kløf-
ten. Det kan måske interesse-
re dem, der ikke nåede at få
billet. Kløften Festivals 7000
billetter var nemlig væk på
rekordtid i år.

Den store efterspørgsel får
dog ikke arrangørerne til at
rykke ud af den trange Kløf-
ten-park i Haderslev.

- Det er ikke kun program-
met, der sælger billetter. Det

er også stedet og atmosfæren.
Derfor vil vi ikke flytte festi-
valen ud på en eller anden
pløjemark uden for byen, si-
ger Erik Kock.

Stort fyrværkeri
Kløften markerer i øvrigt
selv de 25 år med at udsende
en bog om alle festivaler fra
1980 til i dag. Senere på
efteråret får bogen også sel-
skab af en dvd med optagel-
ser fra festivalen. 

I går eftermiddag blev
Kløften krydret med et stort
og farvestrålende karneval,
som børn fra byens børneha-
ver og skolefritidsordninger
gik med i. Lars Lilholt, Poul
Krebs og Nik & Jay sørgede
for den rette festivalstemning
på Store Scene, hvor Thomas
Helmig sluttede af. I dag er
topnavnene Swan Lee, Ray
Davies fra legendariske The
Kinks, amerikanske Beth
Hart og Saybia topnavne. Ja,
og så er der lige rapperen Ni-
arn, der går på Teltscenen
med sin gangsterrap som
»Ryst din røv, din so«.

Afslutningen på årets Kløf-
ten Festival bliver det tradi-
tionelle festfyrværkeri klok-
ken 23.30. Arrangørerne ga-
ranterer for, at det bliver det
største nogensinde i Kløften. 

Hans Chr. Davidsen

Nye armbånd
HADERSLEV. Kløften
Festival fik kort før
festivalen en helt kasse
med festivalarmbånd
stjålet. Derfor valgte
arrangørerne at udskif-
te hele beholdningen af
armbånd, så de lovlige
har fået andre farver.
Politiet har fået mel-
dinger om en person,
der gik rundt i Hader-
slev og solgte de stjålne
armbånd. Folk, der har
købt stjålne armbånd
på gaden og møder op
med dem ved indgan-
gen til festivalen, bliver
meldt til politiet, adva-
rer arrangørerne.


