
FLENSBORG AVIS — Tirsdag 9. juli 2002 — 17KULTUR

Festival risikerer at lukke
Fiasko. Midtfyns
Festival har været
afholdt 27 år i træk,
men det er ikke sik-
kert, at musikken
spiller i Ringe næste
år. Til efteråret af-
gøres det, om festi-
valen skal fortsætte.

RINGE. Midtfyns Festival
er tæt på lukning.

Festivalens bestyrelse
har på et langvarigt krise-
møde diskuteret, om festi-
valen skulle gå i betalings-
standsning. I går forelå der
dog endnu ingen definitiv
afgørelse, men ifølge med-
arbejdere på festivalen er
det »overvejende sandsyn-
ligt«, at festivalen standser
sine betalinger.

Billetsalget har været
helt i bund. Med kun knap
20.000 deltagere har der
været 5000 værre, end fes-
tivalbestyrelsen havde
budgetteret med alene for
at ramme et nul i regnska-
bet.

- Festivalen er simpelt-
hen regnet væk, siger en
bitter Marius Byriel, som
måske har stået i spidsen
for sin første og sidste
Midtfyns  Festival.

Den endelige beslutning
om festivalens fremtid ven-
tes først truffet i september
eller oktober.

Midtfyns Festival ender
med et millionunderskud.
Det er bare et spørgsmål
om hvor mange millioner.

Ingen garanti
- Jeg kan ikke give nogen
garanti for, at der vil blive
Midtfyns Festival næste år,
sådan som der har været
det i Ringe i 27 år, sagde
Marius Byriel, umiddelbart
før festivalens bestyrelse
satte sig sammen til det
første af formentlig flere
krisemøder.

Marius Byriel ville derfor
heller ikke love, at målsæt-
ningen om tre år til at rejse
Midtfyns Festival bliver
fastholdt.

- Fra begyndelsen af maj
og helt frem til tirsdag lå
forsalget konstant 15 pro-
cent foran de tidligere år,
og det gav os en god for-
nemmelse af, at alt gik
godt. Programmet kan man

altid diskutere, men indi-
kationerne var altså positi-
ve hele vejen. Men den ved-
varende regn gjorde, at vi
satte forspringet til om
onsdagen. Salget ved ind-
gangen gik simpelthen for
dårligt, og det blev det ved
med, siger Marius Byriel.

Han må finde sig i, at
Midtfyns Festival ikke
længere er Danmarks

næststørste festival. Både
Danmarks smukkeste Fes-
tival i Skanderborg og på
Langeland Festival samler
langt over 20.000 menne-
sker.

Trykket stemning
Blandt de garvede folk, der
har arbejdet på festivalen i
mange år, er der efter festi-
valen  en trykket stemning.

De hæfter sig ved, at Midt-
fyns Festivals ledelse me-
get mod sædvane ikke har
nævnt et ord om datoerne
for næste års festival.

Det var første år, Odense
Boldklub stod som arran-
gør af Midtfyns Festival,
efter at Færgemann-fami-
lien sidste år trak sig ud af
foretagendet. Odense Bold-
klubs direktør, Kim Brink,

vil ikke tage stilling til de
rygter om lukning, der cir-
kulerer.

- Inden vi i bestyrelsen
kan tage diskussionen om
festivalens fremtid, skal vi
have nogle tal på bordet, så
vi kan se, hvordan festiva-
len økonomisk er forløbet,
siger Kim Brink.

Hans Chr. Davidsen

Diskussionen om, hvad der gik galt, er i gang på Midtfyn.Var markedsføringen for svag? Var programmet  for tyndt? Eller var vejret den lede skurk?
Midtfyns Festivals direktør, Marcus Byriel, giver i hvert fald regnvejret en stor del af skylden. Alene stabilisering af mudderæltet kommer til at koste
en halv million kroner. (Foto: Lars Salomonsen)

Spanierne indtager Slesvig-Holsten
Musikfestival. Den
kunstneriske leder
Christoph Eschen-
bach åbner Slesvig-
Holsten Musik 
Festival i Sydslesvig,
når han på søndag
dirigerer NDRs 
Symfoniorkester i
Flensborg.

FLENSBORG. Slesvig-
Holsten Musik Festival er i
gang. Den overvejende
klassiskorienterede festival
blev åbnet i Lübeck i
weekenden, og på søndag
er den første koncert i
Sydslesvig på programmet.

Festivalens kunstneriske
leder, Christoph Eschen-
bach, dirigerer NDRs Sym-
foniorkester i Det tyske
Hus i Flensborg. Med som
solist i Beethovens Koncert
for violin og orkester i D-
dur (opus 61) er Frank-Pe-
ter Zimmermann.

Christoph Eschenbach er
som de tidligere fire år her,
der og alle vegne på musik-
festivalen, blandt andet
som leder af festivalens
akademi på Salzau Slot

ved Kiel. Men 2002 bliver
også hans afsked.

Til efteråret rejser han til
USA, hvor han tiltræder en
stilling som chefdirigent
for Philadelphias symfoni-
orkester.

Store vokalværker
Hvert år har Slesvig-Hol-
sten Musik Festival et te-
ma-land. I år er det Spa-
nien, og programmet lover
meget mere end flamenco
og kastagnetter.

Den iberiske halvø havde

sin gyldne tidsalder i det
16. århundrede med dati-
dens store vokal- og instru-
mentalværker. Der bliver
dog også plads til moderne
spansk musik, og til afslut-
ningskoncerten i Kiels Ost-
seehalle den 31. august
kommer Spaniens store di-
va, Montserrat Caballé.

Pænt forsalg
Billetforsalget ligger på et
»noget højere niveau« end
på samme tidspunkt sidste
år, og flere koncerter er

udsolgt, oplyser festivalens
pressetalskvinde, Prisca
Biermann. 

135 koncerter er på pro-
grammet i 39 byer fra
Løgumkloster i Sønderjyl-
land til Reinbek ved Ham-
borg.

I Sydslesvig er der kon-
certer på Før, i Nibøl,
Flensborg, Lyksborg, Hu-
sum, Slesvig, Egernførde,
Rendsborg og Altenhof.
Desuden er der også de me-
re uhøjtidelige »Musik fest
auf dem Lande«-arrange-
menter på flere af egnens
gamle godser og herregår-
de.

Hans Chr. Davidsen

Malekursus ved digerne
TØNNING. Hvordan får jeg mine oplevelser på pa-
pir? Det er spørgsmålet, når Naturzentrum Katinger
Watt på lørdag inviterer alle interesserede til at
fastholde deres naturindtryk med akvarelfarver.

Kunstneren Christopher Schmidt fra Lebrade le-
der et mini-malekursus i Nabu Naturzentrum vest
før Tønning. Kurset begynder klokken to og varer
hele dagen. Der opkræves 13 euro i kursusgebyr, og
det inkluderer materialer og forplejning. (FlA)

Koncerter i Kult
FLENSBORG. Marshall Garcia fra USA har op-
trådt mange gange i Kaffeebar Kult på Skibbroen.
På torsdag klokken 21 giver han sin sidste koncert,
før han igen drager udenbys.

Den tyrkiske musiker med kunstnernavnet Can er
også et kendt navn i Kult. Han har dog boet i Flens-
borg i godt ti år, og det vil han blive ved med. Can
spiller pop-rock på fredag klokken 22.30. Lørdag
samme tid giver Sebastian en koncert på sin 12-
strengede guitar, der er specielt egnet til ameri-
kansk songwriting-kultur.

Der er gratis adgang til koncerterne. (FlA)

Keramik fra ovnen
BROAGER. Cathrinesminde Teglværksmuseum
åbner i morgen en udstilling med keramik og tegl,
som blev brændt i museets 110 år gamle ringovn fra
den 12. til den 18. juni.

Der blev brændt flensborgsten håndstrøget af ele-
ver fra Historisk Værksted og keramik af ti kunst-
nere. (FlA)

Christoph Eschenbachs kontrakt med Slesvig-
Holstens Musikfestival udløber i år. (Foto: dpa)

Slesvig-Holsten
Musik Festival


