
Anmeldelse. Mark
Knopfler er noget
stiv i betrækket, når
han står på en scene.
Men for søren, hvor
kan han spille guitar.
14.000 så og hørte
ham i Augustenborg.

AUGUSTENBORG. Han
lignede en bedemand i ho-
vedet, men rev spade som
bare pokker. Der var ikke
megen lidenskab i ansigtet,
mens Mark Knopfler stod
foran 14.000 tilskuere i
Augustenborg Slotspark.
Den sad i fingrene.

Man beundrede ham for
hans specielle og sjældne
fingerpicking, der blev ud-
basuneret på storskærme.
Men han kunne da godt li-
ge have sagt pænt goddag
til publikum, da han kom
ind på scenen. Først en
halv snes numre inde i
sættet åbnede Mark Knop-
fler munden blot for at
præsentere de andre i ban-
det. Det skæmmede den
samlede oplevelse af kon-
certen en smule, at han var
så stiv i betrækket. Men
måske bryder han sig i vir-
keligheden ikke om at stå
foran så mange menne-
sker?

Den tidligere Dire
Straits-guitarist kom til
Augustenborg med guitar-
spil og godt vejr. Flere af
de store hits fra 80erne
sprang han over, så nogle
blandt publikum sikkert
følte sig snydt for både
»Money for Nothing« og
»Twistin’ By The Pool«. Til
gengæld fik de »Telegraph
Road«, der i sin gennemfø-
relse helt klart blev kon-
certens højdepunkt

Nummeret er 15 minut-
ter og har alene af den
grund været sjældent spil-
let på radiostationerne,
men i Augustenborg fik
»Telegraph Road« det bi-
fald, det fortjente. Dette
nummer er et stykke 
mesterligt og samtidig
fintfølende progrock med
dybde i teksten om pioner-
byens storhed og fald.

Vejret spillede med
Men ellers stod den sti-
listisk koncentreret om et
mix af skotsk og irsk fol-
kemusik, blues, country-
rock og cajun-musik fra de
amerikanske sydstater. Alt
sammen serveret af en su-
blim guitarist, der godt
nok ikke har bemærkelses-
værdig megen sangstemme
tilbage, men som til gen-
gæld har en enestående
melodiforståelse.

Den to timer lange sæt-
liste bød på en snes numre
- både fra Knopflers ny so-
loalbum »Kill To Get
Crimson« til de gamle Dire
Straits-numre som »Sultan
of Swing«, »So Far Away«
og »Brothers in Arms«. Og
så spillede vejret med. Når
bådene gynger på Augu-
stenborg Fjord, og solen
står højt på himlen, så er
den bare hjemme.

Arrangørerne fra »Kul-
tur i Syd« har lov til at væ-
re heldig, og det var de for
andet år i træk. Sidste år
var det, Roger Waters, der

blev beæret med skinnet
fra en næsten fuld måne.

Koncerten blev sluttet af
med en ordentlig prop ved
udgangen fra slotsparken.
Når 14.000 mennesker skal
sluses gennem en lille
skovsti, skal der åbenbart
opstå frustrationer. Flere
af gæsterne  tryglede om
en ekstra udgang.

Men at være til koncert i
Augustenborg er en ople-
velse - især for pressefoto-
graferne, der bliver fordret
med strenge retningslinjer
og sågar får en støttepæ-
dagog med ind på pladsen

fra arrangørerne. Hvis
avislæsere en dag bliver
præsenteret for en koncert
uden et foto af musikere,
skal de ikke undre sig.

For hvis skyld?
Publikum blev også flere
gange formanet om, at de
ikke måtte tage video med
hverken mobiltelefoner el-
ler kameraer, når Mark
Knopfler stod på scenen.

Det var fordi - hævdede
herren fra arrangørerne,
mens han læste op af et
stykke papir - »at det har
udartet sig til at være til

gene for publikum«. Den
bemærkning brød en mas-
siv del af publikum sig ik-
ke om, og herren på scenen
blev piftet og buhet ud.
Måske knap så meget på
grund af forbudet. Util-
fredsheden skyldes helt ty-
deligt, at netop publikum
ikke ville tages til indtægt
for den noget tvivlsomme
begrundelse.

De fleste blæste da også
højt og flot på, at det var
arrangørerne og kunstner-
ne, der ikke ville filmes.
Det virker som om, at de
ikke har forstået virknin-

gerne af den ny teknologi.
Forleden krævede en

musiker i Tyskland rettig-
hederne til alle pressefoto-
grafernes billeder efter en
koncert. Hvor vidt skal
denne her spøg efterhån-
den drives?

Koncert med Mark
Knopfler i Augustenborg
Slotspark, søndag aften.
Arrangør: Kultur i Syd.

Hans Christian Davidsen
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Mark Knopfler er 58 år, men kan stadig spille en ferm guitar med sit unikke og karakte-
ristiske fingerspil. (Fotos: Martina Metzger)

Til venstre ses stemningen på scenen og til højre stemnin-
gen blandt publikum.

Tre gange i løbet af de godt to timer sagde aftenens hoved-
person tak til publikum, der fortsatte med at vise taknem-
melighed.

En brillant bedemand

Musik vejer tydeligvis mere end marketing. Knopfler
mødte op i et par slidte jeans og en løsthængende skjorte.

Kor og orgel i Tønder Kristkirke
TØNDER. Torsdag den 12. juni står der  dansk musik på pro-
grammet, når Haderslev domkirkes kammerkor, Vor Frue
Cantori, under ledelse af Henrik Skærbæk Jespersen og orga-
nist Steen Wrensted Jensen giver koncert i Tønder Kristkirke.

Vor Frue Cantori, som blev oprettet af domorganist Svend
Prip i 1971 og normalt tæller 32 medlemmer, har som specia-
le kirkelig a capella-musik, det vil sige: flerstemmig korsang
uden instrumental ledsagelse. Koret har i en årrække haft et
tæt samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Aftenens dirigent er Henrik Skærbæk Jespersen, der er ud-
dannet på Vestjysk Musikkonservatorium og i øvrigt har en
fortid som elev på Tønder Gymnasium 1997-2000, har været
organistassistent ved Haderslev Domkirke siden januar 2007.

Der er fri adgang til koncerten, som begynder klokken 20 og
byder blandt andet på »I østen stiger solen op« fra N. W. Ga-
des »Elverskud« og Weyses »Bliv hos os, når dagen hælder«.

(FlA)

Familiekoncert i Flensborg
FLENSBORG. »Farver i musikken« er temaet,
når Sønderjyllands Symfoniorkester byder til
den årlige familiekoncert i Sydslesvig. Den fo-
regår torsdag den 12. juni i Det tyske Hus i
Flensborg. Koncerten begynder klokken 19.
Dirigent er Jules von Hessen og konferencier
Nana Tuborgh.

Symfoniorkestret har allerede været på be-
søg på flere danske skoler i Sydslesvig for at
spille for fjerde og femte klassetrin. Derefter
har orkestret været ude på større skoler i
grænselandet for at give lidt større koncerter,
og den store familiekoncert bliver kronen på
værket.

Børnenes forældre er også inviteret med til
koncerten, der arrangeres af Sydslesvigsk
Forening. (FlA)

Kulturbrochure på dansk
KIEL. Delstatens kulturbrochure »Von Meer zu Meer«
foreligger nu også i en dansksproget udgave med tit-
len »Fra hav til hav«. Brochuren foreligger i forvejen
på tysk, engelsk og fransk og henvender sig til et pub-
likum uden for Slesvig-Holsten.

På 16 sider tegnes et bredt portræt af kulturlivet i
delstaten, og her lægges vægt på nogle af kulturens
flagskibe mellem den dansk-tyske grænse og Elben.
Inden for musiklivet er det især JazzBaltica, Wacken
Open Air og Slesvig-Holsten Musik Festival. Man får
også en sporadisk vejvisning til museumslandskabet
med blandt andet Gottorp Slot, Nolde-Museum i
Nordfrisland og Museumsberg i Flensborg. Desuden
fremhæves nogle af de store kulturelle berømtheder
fra Lübeck, blandt andre Thomas Mann og Günter
Grass. Brochuren kan blandt andet fås på turistbu-
reauer. (FlA)


