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Ingen mad 
Beboerne på Svendborgvej
i Ringe har i årevis serve-
ret varm mad for festival-
gæster, når der var rock i
byen. Men det måtte de ik-
ke i år. I hvert fald ikke,
hvis de skiltede med det.

Levnedsmiddelkontrol-
len havde i år udstedt for-
bud mod at sætte et skilt
op med »Billig morgen-
mad« eller »Chili con carne
25 kroner«. Levnedsmid-
delkontrollen skal sørge
for, at folk får ren og or-
dentlig mad at spise.

Men det mente kontrol-
len ikke at kunne garante-
re hos alle de uautorisere-
de private madforsyninger
langs vejkanten. Til gen-
gæld var der ingen, der
forbød villaejerne selv at
spise deres mad. Og når de
nu reklamerede med
»varmt bad« på papskiltet,
så kunne det jo være, at en
i ny og næ alligevel skulle
have mad også.

Ny chef
Odense Boldklub er den ny
ejer af Midtfyns Festival,
der også har fået en ny
chef. Det er den 49-årige
Marius Byriel, Han har
igennem 24 år har været
arrangør ved Grøn Kon-
cert, der drives af Muskel-
svindfonden i Danmark.

Marius Byriel har lagt
en treårig handlingsplan
for festivalen, hvor det
drejer sig om at få skabt en
bedre økonomi og et nyt
musikprogram med de 15-
35 årige som målgruppe.
Desuden kom der også me-
re underholdning med på
2002-udgaven af festivalen
- blandt andet et forlystel-
sesland med et 40 meter
højt pariserhjul.

Penge lugter
Aldrig før har der været så
få tyverier fra teltene på
Midtfyns Festival, melder
det lokale politi. Det skyl-
des, at folk i det våde vejr
opholdt sig mere i teltene,
end de havde gjort, hvis
solen havde skinnet.

Til gengæld var der pen-
ge, der lugtede - hvad pen-
ge jo ellers ikke plejer at
gøre. Et par punge blev
tabt i toiletterne og satte
sig bagefter fast i slamsu-
geren. Pungene blev pak-
ket godt ind i poser på fes-
tivalens hittegodskontor -
for at holde stanken ude,
indtil ejermanden skulle
dukke op.

Til festival
gennem et rør 
Politiet i Svendborg fange-
de en ualmindeligt beruset
og beskidt nordmand, der
forsøgte at snige sig ind på
Midtfyns Festivalen gen-
nem et par drænrør. 

Ifølge vagthavende hos
politiet i Svendborg blev
man ved seks-tiden kon-
taktet af festivalens koor-
dinationscenter, der havde
problemer med en stærkt
beruset 47-årig nordmand.
Det forlød først, at han til-
syneladende havde forsøgt
at snige sig ind på festival-
pladsen gennem kloaksy-
stemet. Men efter at have
set lidt på forholdene me-
ner politiet, at det snarere
har været nogle store
drænrør, som manden hav-
de udset sig som gratis ad-
gangsvej. 

Sønderjyder på Midtfyn
Bandportræt. Lemon fra
Aabenraa var for fjerde
gang med som et af de op-
trædende bands på Midt-
fyns Festival i weekenden. 

AABENRAA/RINGE. Ringrider-
fest med modne damer den ene af-
ten. Og stor rockfestival med elle-
vilde unge den næste aften.

Sådan så weekenden ud for Aa-
benraa-bandet Lemon, der var det
eneste sønderjyske band på Midt-
fyns Festival i Ringe.

Lemon var med på fjerde år og
spillede, denne gang som sidste
navn i Beach Club-teltet lørdag
nat. Bandet gik på scenen klokken
to og sagde farvel med sidste ek-
stranummer klokken fire.

- Det er to forskellige verdener.
Fredag aften stod den på øl og
grillpølser i Aabenraa. På Midt-
fyns var det mere musikken, det
drejede sig om, siger bandets bas-
sist, Ole Mikkelsen.

- Publikums gennemsnitsalder
på Midtfyns Festival ligger vel
omkring de 22-23 år. Til ringrider-
fest i Aabenraa er det vagabonder,
fædre, mødre og tørstige voksne,
der kommer, tilføjer han.

Overdimensioneret
Lemons repertoire består af svedi-
ge hits fra 70erne frem til i dag.
Fra Beatles til The Corrs. Og fra
Sanne Salomonsen til Alanis Mo-
rissette.

Kontakten til Midtfyns Festival
opstod fuldstændig tilfældigt. Le-
mon spillede til en Round Table-
fest, hvor sønnen fra Færgemann-
familien - der indtil sidste år drev
Midtfyns Festival - var til stede og
syntes, Lemon fortjente at spille
på hans festival hjemme på Fyn. I
år var Lemon så i selskab med sto-
re navne som Coldplay, No Doubt,
Gabrielle og Isaac Hayes.

- Det her er jo totalt overdimen-
sioneret sammenlignet med det, vi
er vant til. Vi har en stor scene
med masser af plads til at brede
sig på, en god lyd og et publikum,

der er helt oppe at køre klokken
to, siger guitaristen, Jan Fontaine.

To timer nonstop - hvis altså ik-
ke guitaristen farer af sted på wc,
som han plejer at skulle. For et
par år siden faldt han sågar i søvn
i bandets bus, og da de tre andre
var klar til at gå på scenen, måtte
der hurtigt en eftersøgning i gang.

De øvrige bandmedlemmer er

trommeslageren Mikki Riedel og
sangerinden Stefanie Breuer, der
ifølge bandets egen præsentation
er »pigen med den mest rustne
stemme siden Bonnie Tyler«.

Stemmen var væk
Ene høne i kurven, ja – men:

- Det er dejligt med lidt mande-
hørm ind imellem, siger Stefanie

Breuer. Hun har ellers et år været
ude for slet ikke at have nogen
stemme - ikke en gang en rusten.

- Det var ikke sjovt. Men jeg
sparede den ved at række mikro-
fonen ud til publikum, så de selv
kunne synge refrænet. Det er for-
delen ved vore covernumre. Folk
kender dem, siger Stefanie Breuer.

Hun stødte til de tre mandlige
medlemmer for fire-fem år siden,
efter at de havde spillet sammen
fem år.

Lemon er blot en kvartet og har
ingen blæsere, som nogle af deres
numre ellers er skrevet til. Det be-
tyder også, at der er mere luft,så
hvert enkelt af os skal fylde meget.
Det betyder til gengæld, at alle
småfejl kan høres med det samme.

Giver et kick
- Det giver et kick at spille på
Midtfyns Festival. Når der er så
mange mennesker i teltet, så føler
man også virkelig, man skal levere
noget. Da vi heller ikke er kendte
af de fleste, skal vi også ind på
scenen for at overbevise. Det får
det rigtigt til at tænde i én, siger
de sønderjyske fire citroner.

Sangerinden er studerende, bas-
sisten forretningsudvikler, guitari-
sten speditør og trommeslageren
maskinoperatør.

- Vi er glade amatører. Men at
være med på Midtfyns og få lov til
at stå i rampelyset på en af de tre
store scener, det giver os også no-
get at gå efter, så vi kan holde ni-
veauet, siger Mikki Riedel.

Klokken fire om natten pumpe-
de adrenalinen, så ingen af de fire
faldt i søvn med det samme. Mikki
Riedel skulle sågar stå i Aabenraa
klokken ni næste morgen som
medlem af byens ringriderkomite.
Stefanie Breuer drog også hjem
midt om natten, mens de to øvrige
blev for at få søndagens stemning
med - og høre Toto på den store
scene.

Bandet har sin egen hjemmeside:
www.lemon-hits.dk

Hans Chr. Davidsen

Fire sønderjyske amatører i professionelt selskab. Fra venstre ses Ole Mikkelsen, Jan Fontaine, Mikki Riedel og Stefanie Breuer.
(Fotos: Lars Salomonsen)

Der var fuld knald på forsangeren Stefanie Breuer. Adrenalinen
pumpede til den lyse morgen.


