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Tønder Festival er
klar med programmet
til den sidste week-
end i august. Gamle
kendinge og unge
sprælske musikere
præger udbuddet.
Billetbestillingen be-
gynder den 26. juni.

TØNDER. Folk-musikken er
blevet svær at definere. Den
vokser vildt i alle retninger.
Unge musikere prøver nye
grænser af og blander genrer-
ne.
Selv musikeksperter har

svært ved at sætte betegnel-
ser på musikken. Nye og ofte
spøjse navne er kommet til:
Folktronica, reelrock, hillybil-
lypunk og powerfolk er blot
nogle af kælenavnene.
De er blevet inspireret af

folkmusikkens kendte musik-
genrer som traditionel musik,
blues, oldtime, bluegrass,
country, cajun, singersongwri-
ting, folkrock, keltisk og vise-
sang blot for at nævne nogle
af dem. Og i øvrigt også vide-
reudviklet ud fra de gammel-
kendte genrer.
Tønder Festival tager nu

konsekvensen og kalder sig ik-

ke længere blot en festival for
folk-musik, men også for
»roots-musik«.

Sprælsk pigeband
Den 36. festival i Tønder fin-
der sted fra den 26. til den 29.
august og byder på både tra-
dition og fornyelse med gamle
kendinge og unge sprælske
musikere. Nutidens toner står
blandt andre det sprælske pi-
geband Katzenjammer for.
Sangeren Pokey LaFarge står

i spidsen for er et ungt blue-
grass orkester, The South City
Three, Caladh Nua er en flok
unge irske talenter, Athlandi-
da en en sensuel portugiser og
Ruth Notman er en engelsk
sangerinde, der kun lige er
fyldt 20 år, men allerede har
udsendt to albums.
- Roots-musikkens konstan-

te udvikling skyldes ikke
mindst de mange nye, unge
musikere, der flokkes på sce-
nen, og som hver især bringer
deres egne nuancer og deres
eget særpræg med sig - med
stor entusiasme, nytænkning,
nyfortolkninger, teknik, hjerne
og hjerte, siger Carsten Pan-
duro, der er kunstnerisk leder
for festivalen.
- Når de så mødes, de unge

og de garvede, og spiller
spontant sammen i en session,
så forbindes de musikalske
rødder med nutidens toner, si-
ger Carsten Panduro.

Legeglæde
Publikum på årets Tønder Fe-
stival får mulighed for at op-
leve ung, musikalsk lege -
glæde, når en snes unge dan-
ske, irske og skotske folkemu-
sikere i alderen 18 til 25 hol-
der en uges workshop.
»String Attached« hedder

projektet, der ledes af to skot-
ske legender, Brian McNeill og
Liz Doherty. De to danske un-
dervisere bliver violinisterne
Ditte Fromseier Mortensen og

Kristian Bugge. Masterclassen
støttes af Tønder Festival For-
ening og Den Sønderjyske
Kulturaftale, som de fire søn-
derjyske kommuner står bag.
De 20 unge musikere i
»Strings Attached« er hånd-
plukket og sammensat efter
instrumenter. Resultatet af
workshoppen kan høres på
Torvet i Tønder lørdag den 28.
august klokken 10 og under
afslutningskoncerten i Telt 1
søndag eftermiddag den 29.
august.
Af gamle kendinge på festi-

valen kan nævnes The Chief-
tains, Arlo Guthrie fra USA,
det skotske folkrock-band
Wolfstone samt Povl Dissing

og Niels Hausgaard, der får
fornøjelsen af »Den første af-
ten« i Kulturhuset torsdag den
26. august.
Michael Falch er også en

garvet herre, men har aldrig
tidligere optrådt på Tønder
Festival. Han kan høres i Tøn-
derhallerne fredag aften.
Billetsalget til Tønder Festi-

val åbner den 26. juni. Pro-
grammet kan ses på
www.tf.dk, hvor det lille trykte
program i lommestørrelse og-
så kan bestilles. På hjemmesi-
den er der også online-billet-
bestilling.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Michael Falch er en garvet herre. I en moden alder får han sin debut på Tøn-
der Festival. Han kommer med sit rockende band, Boat Man Love. Michael
Falch boede i sin ungdom i Tønder.

Det canadiske prærieband The Duhks er tilbage, og det kommer formentlig ikke til at gå stille af. The Duhks er ikke bundet op på
vedtagne normer for, hvordan en banjo skal behandles, og hvordan en akustisk guitar skal ligge i lydbilledet.

Rødderne vokser i Tønder

Festivalhistorie. Tønder
Festival holder fast i det
musikalske koncept. Ved
siden af fornyelsen er der
også en mængde tryg
genkendelse. Festivalen
har også engageret sig i
udviklingen af den unge
generation af folk-musi-
kere.

TØNDER. Den første Tønder Festival
blev afholdt i 1975. Som alle andre
musikfestivaler blev den startet af en
flok entusiastiske unge, eller glade
amatører, som man også kunne kalde
dem. Tønder husede på det tidspunkt
Nordens ældste lærerseminarium,
hvis studerende var aktive i byens
kulturliv. Beslutningen om at starte
den første festival blev taget på bag-
grund af to mindre tre-dages musi-
karrangementer i sommeren 1974.
Siden har festivalen vokset sig stor

og opnået en position som en af de
mest respekterede folk- og roots-fe-
stivaler i Europa, både set fra kunst-
nernes og publikums side.
Musikrepertoiret byder på interna-

tional folk- og roots-musik fra især
Storbritannien, Irland, USA, Canada

og Skandinavien. Den fine stemning
og atmosfære har gjort Tønder Festi-
val berømt i og uden for Danmarks
grænser.
Gennem årene har festivalen holdt

fast i det musikalske koncept. Ved si-
den af fornyelsen er der også en
mængde tryg genkendelse. Festiva-
len har også engageret sig i udviklin-
gen af den unge generation af folk-
musikere. Dels ved at give dem plads
på festivalens scener, dels ved at ar-
rangere workshops, masterclasses og
muligheder for sessions.

23.000 billetter
Festivalen afholdes altid i den sidste
weekend i august. Den har en samlet
frivillig medarbejdergruppe på godt
2000 personer og sælger hvert år
omkring 23.000 billetter til koncer-
terne, der finder sted i telte på festi-
valpladsen syd for byen, i Tønderhal-
lerne, på Tønder Gymnasium, i Kul-
turhuset, Museum Sønderjylland, Vi-
semøllen og på Torvet.
Desuden er der også en lang række

uformelle koncerter uden for billet-
systemet. I løbet af de fire dage, fe-
stivalen varer, afvikles der 28 kon-
certer på festivalens ni scener. Kapa-
citeten de enkelte spillesteder varie-
rer fra 180 til 2700 pladser.
Festivalen organiseres af Tønder

festival Fond og Tønder festival For-
ening, der driver spillestedet Hagge’s
Musik Pub, hvor der spilles folk-rela-
teret musik året rundt.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tønder festival blev startet 
af en flok glade amatører
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Roots-musikkens konstante ud-
vikling skyldes ikke mindst de
mange nye, unge musikere,
der flokkes på scenen, og som
hver især bringer deres egne
nuancer og deres eget sær-
præg med sig.

Carsten Panduro, Tønder Festival

”

• I forbindelse med en un-
dersøgelse om festivalens
betydning, kulturelt og
økonomisk for Tønder by
og region udført af Co-
penhagen Business School
i 2008, blev det kortlagt,
at festivalen, i løbet af de
fire dage festivalen varer,
genererer en omsætning i
den lille grænseby og i re-
gionen på 69 millioner
kroner. 

• Tønder Festival Fond dri-
ver datterselskabet Mill-
stream Records Aps, en
netbaseret musikbutik,
der er specialiseret i at
sælge folk- og rootsmusik
fra hele verden.
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