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Syndens festival
RINGE. Lige siden Pet Shop
Boys sang om synden, har
det ikke længere været syn-
digt at synde.

Midtfyns Festival gjorde i
år en dyd ud af synden -
især for at tiltrække de un-
ge mellem 15 og 25 år.

En aldersgruppe fyldt
med hormoner.

Det ny påfund på Midt-
fyns Festival var »Sin City«
- et afgrænset område, hvor
bartenderen Sissel Uhrskov
med sit blottede maveskind
skulle virke som blikfang.
Stedet skulle få Goe Bakker

i Ringe til at blive et fynsk
Sodoma og Gomorra.

Og den var de unge fyre
også helt med på. De kunne
selv bestemme, hvornår ba-
ren lukkede. Til gengæld
solgte Sissel Uhrskov sprut
under sloganet »Garanti for
våde soveposer« - med et
billede af et brugt kondom.
Og hun måtte lægge ører til
lidt af hvert fra ungersven-
dene.

- Jeg sætter gang i den, si-
ger hun blot med et skævt
smil.

- Indtil videre er det ikke

blevet til noget, men det
skal nok komme. Først skal
pigerne lige have noget at
drikke, sådan er den natur-
lige rækkefølge jo, siger 20-
årige Karsten fra Odense.

Og skulle han endnu ikke
have haft held med sit fore-
tagende, efter at avisen er
gået i trykken, kan han slå
op på midtersiderne i festi-
valprogrammet. Her står:

»Hej søde, skal vi komme
sammen ? Ja/Nej« - i øvrigt
på internetadressen:
www.findout.dk.

Mere mudder på Midtfyn
Midtfyns Festivals
fremtid er fortsat
usikker. Regn og
mudder ødelagde de
første dage af festi-
valen. Til gengæld
var der enighed om,
at R.E.M. leverede
det bedste, der længe
er hørt på Midtfyn.

RINGE. Åh nej, ikke igen.
Smat, smat, smat. En-

gang indbød det til numre
og narrestreger, men når
man har set festivalmud-
der op til flere gange, så
har man snart fået nok.

Torsdag aften kom den
første støvregn på Midt-
fyns Festival. Det begynd-
te koncerten med Saybia,
blev til regnskyl, da R.E.M.
spillede, og det efterføl-
gende døgn stod det ned i
stride strømme.

Mobilredaktionens ud-
sendte havde - som altid -
gummistøvler med til festi-
val. Og hvor var det altså
nogle dejlige støvler. Over-
alt på festivalens
græsmarker lå der mudder
på mindst ti centimeters
dybde. Knap 100 festival-
gæster måtte evakueres fra
deres telte, og for Midtfyns
Festival blev regnen igen
en katastrofe - selv om det
lysnede lidt i weekenden.

Festivalchef Marius By-
riel vil ikke spå om Midt-
fyns fremtid, men allerede
fredag opgav han drømme-
ne om 23.000 betalende
gæster - det tal, der skulle
til for at få budgettet til at
holde. Uofficielle festival-
kilder siger, at der i år kun
blev solgt godt 19.000 bil-
letter.

60.000 i gamle dage
Blot 10.000 så verdensnav-
net R.E.M. en kold og
mudret torsdag aften. 500
købte endagsbilletter til
hovednavnet, og det er
3000 færre, end Midtfyns
Festival som minimum
havde forventet.

- Til gengæld ligger sal-
get i vore boder ti procent

over budgettet. Alle bands
er forudbetalt, og alle leve-
randøraftaler vil blive
overholdt, siger Marius
Byriel.

Sidste år udviklede
købet af den midtfynske
festival sig til en gyser for
Odense Boldklub, da be-
søgstallet svigtede blandt
andet på grund af elendigt
vejr, og kun 18.500 besøgte
festivalen mod over 60.000
tilskuere i den 28-årige
festivals velmagtsdage.
Dermed så Midtfyns Festi-
val en lukningstrussel i

øjnene med et underskud
på omkring seks millioner
kroner.

- Det kører meget bedre i
år end sidste år. Skulle der
blive et underskud, vil jeg
ikke udelukke, at Odense
Boldklub vil være parat til
at lukke hullet. Vi tror på
festivalen, siger boldklub-
bens formand, Niels Thor-
borg.

Odense Boldklub så i
2001 købet af landets den-
gang næststørste festival
som en mulighed for at
skabe sig en position på

det indbringende musik-
og underholdningsmarked
med behørig skelen til især
FC Københavns forbindel-
se til selskabet Parken
Sport & Entertainment,
som ejer Parken.

Nu er Midtfyns kun den
fjerdestørste festival i
Danmark.

Gode anmeldelser
Musikalsk lå årets Midt-
fyns Festival på et efter-
hånden almindeligt dansk
festival-niveau med et par
få topnavne som R.E.M. og

Manic Street Preachers.
R.E.M. fik gode anmeldel-
ser hele vejen igennem.
Musikkritikere og publi-
kum var enige om, at man
skal mange år tilbage i
Midtfyns historie for at
finde en koncert, der mat-
chede denne kaliber.

Men ellers var det kendte
danske festivalnavne som
Saybia, Kashmir, Sort Sol,
Tim Christensen, D.A.D.,
Big Fat Snake, der trak de
store publikumsmasser på
rockscenen. I år var disse
bands gennemtænkte valg
for den store scene efter
sidste års fejlprioriteringer
med bands, der slet ikke
kunne trække.

På den mindre Rytme-
scene sørgede de bizarre
britter i bandet Moloko,
Carpark North og Swan
Lee især for en god stem-
ning - Swan Lee i øvrigt
med sin eneste optræden
her i sommer. Gruppen er
for tiden i studiet, og pub-
likum fik et par smags-
prøver på, hvad der venter.

Kærlighed i »Sin City«. (Fotos: Carl Redhead, Nordfoto)

Verdensnavnet 
Michael Stipe og
R.E.M. fascinerede -
men trak blot 10.000
tilskuere i et silende
regnvejr.

Sidste år regnede økonomien væk under både publikum og budgettet, og igen i år har regnen generet Midtfyns Festival
med mudderpøle til følge og svigtende tilstrømning. Festivalen risikerer en ny økonomisk krise.

Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131

Hans Chr. Davidsen
til Midtfyns Festival

Skiferie i de
fynske bakker
RINGE. For udlæn-
dinge må danskere
nogle gange fore-
komme ejendomme-
lige. Hvad danskere
ikke rigtigt vil snak-
ke alvorsord om, det
holder de en ironisk
distance til.

Sådan er det også
med den tyrolermu-
sik, der er ved at vin-
de indpas på danske
rockfestivaler. Det
begyndte på Lange-
landsfestival, og nu
reklamerer også
Midtfyns Festival
med Jägermeister- og
weissbierplakater og
stativ til skiene. Ste-
det er Rodelhütte-
baren, der bestyres af
tre gange Heidi i ne-
derdele og bajerske
pigebluser, og kava-
lergangen er bestemt
ikke noget tabu.

Og gæsterne dan-
ser - helt ude af takt
til tyrolertechno i
højeste potens.

Soldans i
regnvejret
RINGE. Vi troede
først, det var for sjov.
Men festivalchef Ma-
rius Byriel mente det
skam alvorligt, det
med den afrikanske
medicinmand.

Efter sidste års
regnvåde festival,
havde Midtfyns i år
inviterede en afri-
kansk stammehøv-
ding til at danse sol-
dans hver formiddag
på festivalpladsen.
Det lykkedes ikke
onsdag, og da slet ik-
ke torsdag, mens det
fredag kunne være
lige meget. Det blev
til tre dages soldans i
regnvejr og mudder.

I weekenden kom
solen - men det hav-
de meteorologerne nu
allerede spået om i
tirsdags.


