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Blues i Spejlteltet på Tønder Festival.

Man får sig en morfar på Tønder Festival. Puderne er til det samme.

Usentimentalt og med humor sang David
Francey om det usædvanlige i det sædvanlige.
Canadieren gav koncert i Tønder Kulturhus og
i telt 1 og 2. 

Bassisten Paul Junior i Spelteltet.

De færreste forældre ville bryde sig om, at deres datter kom hjem med kroppen fuld af tatoveringer som Meschiya Lake. Men hun
kan hele repertoiret inden for sydstatsjazz. Sousafonen brummede, og trombonen blev trukket i bund ved hendes tre koncerter i
Tønder.

Så er der bastuba med The Little Big Horns.

Meschiya Lake tog den lige fra
Bessi Smith-bluesballader til
festlig uptempo swing. Hun sør-
gede for rigtig swingpjat-stem-
ning i Tønder.

To typer på vej til Løgumkloster med en pak-
kevogn.

Lidt traditionel lindy-dans, der har fået et comeback i New Orle-
ans.

Tønder Festival er på rette
spor, mener ledelse og be-
styrelse. Der blev solgt
9000 billetter, og det be-
tegnes som tilfredsstillende.
Nu skal Roskilde Universi-
tets Center vurdere publi-
kums reaktion.

TØNDER. Det samlede antal billetter
ved Tønder Festival når op på 9000.
Salget fordeler sig fifty-fifty mellem
partout-armbånd og enkeltdagsarm-
bånd.
Festivalledelsen betegner resultatet

som tilfredsstillende i forhold til den
tre-års plan for festivalens fornyelse,
som bestyrelsen arbejder med.
For år tilbage lå salget af billetter til

Tønder Festival på over 25.000, men
dengang blev der også solgt billetter
til hver enkelt koncert. Det vil sige, at
hver festivalgæst sagtens kunne købe
både fem, seks og syv koncertbilletter.
Festivalledelsen ånder lettet op og

fejrede i går en vellykket festival sam-
men med de cirka 2000 medhjælpere.
Det skete over en stor sammenkogt
karryret på festivalpladsen i Tønder.
De mange nye tiltag med en foran-

dret festivalplads, nye scener, flere yn-
gre musiknavne og armbånd til hele
festivalen i stedet for billetter til en-
keltkoncerter er generelt blevet godt
modtaget af publikum.
- Vores vurdering er, at folk virkelig

har taget godt imod det ny koncept.
Der har været stor tilfredshed med vo-
res måde at forny festivalen på. Og vi
har oplevet en ny pionérånd og stor
entusiasme blandt vores medarbejdere
og frivillige for at være med til at byg-
ge en ny festival op, siger Karsten Sau-
er, formand for Tønder Festival Fond.
- Med hensyn til omsætningen på

pladsen – salg af mad og drikke med
mere i boder og telte - ligger vi efter
alt at dømme pænt, siger Allan Buus
fra festivalledelsen.

Ting skal justeres
Karsten Sauer mener, festivalen er på
rette spor både musikalsk og atmosfæ-
remæssigt. 
- Vi har helt konkret nået 60 pro-

cent af målet i vores treårsplan med
nye scener, ændring af pladsen, nyt

koncept og så videre. Hele grundstruk-
turen er på plads, men naturligvis skal
vi ind og se på, hvor vi skal forbedre
og justere, siger Karsten Sauer.
De foreløbige tilbagemeldinger fra

publikum har været positive. Næste
skridt er at kigge nærmere på en eva-
luering, som studerende fra Roskilde
Universitets Center står for. I løbet af
søndagen foretog de RUC-studerende
en spørgeskemaundersøgelse blandt
publikum om årets festival.
Billetsalget til næste års Tønder 
Festival begynder i øvrigt allerede i

december, selv om programmet på det
tidspunkt langt fra ligger fast. Tønder
festival 2013 holdes i dagene 22.-25.
august.
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Festival-ledelse ånder lettet op


