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Anmeldelse. Fremtiden
tegner lys for pige-dusi-
net i det ny projekt
»Seaquins«.

TØNDER. I Tønder hedder det
»Fit for the future«. På spejder-
sprog hedder det blot »vær be-
redt«.

12 kvindelige talenter stod i år
samlet på scenen ved tre koncer-
ter på Tønder Festival med både
nye numre og sange fra deres fem
respektive hjemlande, Danmark,
Sverige, Finland, Skotland og
Canada.

De to danske stryger-spirer
Ditte Fromseier Mortensen og
Kirstine Sand stod for første
gang i spidsen for masterclass-
projektet »Seaquins«, der blev
født på Tønder, og som skal fort-
sætte med at leve mange år end-
nu.

Måske ikke med fuld besæt-
ning hver gang, men så dog med
et x antal tolvtedele. Musikken
blev også spillet med skiftende
besætninger i Tønder. Nogle gan-
ge var hele dusinet af de dygtige
piger på scenen, men heldigvis
blev lydbilledet varieret med
smågrupper samt skift mellem
sang og instrumentale numre.

Når så mange er på scenen på
én gang, skal teknikerne åbne for

mange kanaler. I Tønderhal 1 var
der fredag aften problemer med
et par af violin-mikrofonerne, og
det var faktisk lidt synd for pi-
gerne.

Vuggevise fra hvert land
Nu skiftede pigerne godt nok in-
strumenter mange gange under-
vejs. Det gør ikke arbejdet lettere
for lydfolkene. Men det må kun-
ne lade sig gøre i Tønder, hvor
man har erfaring med endnu fle-
re på scenen til de afsluttende
søndag aften.

Men skidt nu med det. For
fremtiden tegner ganske lys. Der
var triller og strøg, som pigerne
havde lært af hinanden. Der var
en vuggevise fra hvert land, så
pigernes baggrund blev sat lidt i
relief til hinanden Flere af num-
rene var endda skrevet i den lille
uge, pigerne havde tilbragt sam-
men op til festivalen.

Det var teamwork, så det er
måske ikke så fair at fremhæve
nogle frem for andre.

Men de to initiativtagere, Ditte
Fromseier Mortensen og Kirstine

Sand, tog deres del af slæbet
uden at skygge for de andre. Og
det største navn blandt dem alle
er nok skotten Anna Massie, der
tidligere har henrykket publi-
kum i Tønder sammen med sit
band.

Holdopstillingen med fire vio-
linister, tre harmonikaspillere, to
guitarister, en fløjtespiller, en
cellist og en på keyboard funge-
rede fint, og i løbet af koncerten
skiftede flere af spillerne pladser
og instrumenter.

Efter koncerten i Telt 1 lørdag

eftermiddag fik de 12 piger flere
skulderklap og positive tilkende-
givelser af musikerkolleger bag
scenen - alle af dem mandlige.

Tønder Festival: Seaquins i
Tønderhal 1, fredag aften.

Seaquins er søsat og sejler fint

Anmeldelse. For sø-
ren - Anthony da Co-
sta er bare 17 år. ikke
så sært, at han kan
virke lidt nervøs ind
imellem sine store
sange.

TØNDER. Sjældent har
forventningerne til en mu-
siker været så store i Tøn-
der. »Bare 17 år«. »Stjerne-
skud«. »Supertalent«. Og
»ung spiller som en erfa-
ren«. det er blot nogle af
de ord, der er hæftet på
Anthony da Costa i aviser-
nes overskrifter. Og Tønder
Festival har også gjort,
hvad den kunne for at
markedsføre den unge
folkmusiker fra USA. In-
den for folk-musikken er
der også brug for stjerner.

Måske ikke så sært, at
Anthony da Costa virkede
lidt nervøs, da han fik sin
debut i Tønder. Det lykke-
des ham ikke altid at præ-
sentere sin fremragende
musik på en overbevisende
måde, da han fredag aften
stod alene på scenen i Tøn-
der Kulturhus. Men publi-
kum sad også, som var
man til en søndagsgudstje-
neste. Lyset bliver der hel-
ler ikke kræset for i kul-
turhuset. Det havde ellers
pyntet lidt.

Til gengæld leverede
Anthony da Costa flere
højdepunkter, der var til
topkarakterer - dog med
en række middelpræsta-
tioner iblandt.

Som den yngste nogen-
sinde har han vundet den
store New Folk-pris på
Kerrville-festivalen i Te-
xas, og han spås med rette
en stor fremtid på den
amerikanske folkmusik-
scene. Drengen fra Bronx
fik ikke bare sin Tønder-
debut, men også sin Euro-
pa-debut. Et bevis på, at
arrangørerne i marsken
ved, hvad de har med at
gøre.

Tre cd’er på tre år
I 2005 udsendte Anthony
da Costa sin første ep, og
siden er det blevet til hele
tre solo-cd’er og fire cd’ere
i samarbejde med andre og
meget ældre musikerkolle-

ger.
Han skriver tekster, som

man næppe ville tiltro en
17-årig at stå bag. Flere
kritikere har da også ment,
at en teenager ikke kan
have forstand og erfaring
nok til at udbrede sig om
traditionelle familie-vær-
dier, Irak-krigen og anden
storpolitik, men Anthony
da Costa har taget til gen-
mæle med den simple for-
klaring, at han skriver,
hvad hjertet er fuldt af.

Det er næsten som ung,
der her er kommet en rein-
karnation fra protestsan-
gens årti i 1960erne. Han
har et stort register i stem-
men og magter at få guita-
ren til at gå ind og fylde

pauserne ud, så budska-
berne lige så langsomt kan
sive ned.

Det er en stille oplevelse
at se den 17-årige stå alene
på en stor scene, men til
gengæld er der rigelig dra-
matik og dynamik i sange
tydeligvis inspireret af kil-
der som Johnny Cash og
Ryan Adams. Det var po-
etisk, ærligt, skarpt og
samtidigt også meget
blødt.

Tønder Festival: Antho-
ny da Costa i Tønder
Kulturhus fredag aften.

Teenager alene på scenen

Han fylder ikke meget i landskabet, den unge Anthony da Costa - men  for søren, hvor
kan han synge.

Hygge i Visemøllen
TØNDER. En gang om året skifter Bachmanns vandmølle
i Tønder navn. Når Tønder Festival begynder, bliver vand-
møllen til »Visemøllen«.

Den 410 år gamle bygning har så lidt plads, at stemnin-
gen ikke kan undgå at blive intim. Blot 180 mennesker
lukkes der ind Visemøllen, der har en aura og en helt spe-
ciel betydning for festivalen. Møllen blev anlagt som en
fyrstelig distriktsmølle med formalingsret for Tønder by. I
1799 overtog Christian Nissen Bachmann møllen, og der-
efter blev den i Bachmann-slægtens eje i knap 200 år. Nu
ejes den af Tønder Kommune og hører til et af Tønder 
Festivals sikre spillesteder.

Piger på scenen i Tønder. I forgrunden er det den finske violinist Kukka Lehto.

[ F a k t a ]
Seaquins består af føl-
gende 12 kvindelige folk-
musikere:
•  Mairearad Green

(Skotland, harmonika)
• Inge Thomson (Skot-

land, harmonika, fløj-
te, sang og percussion)

• Emily Smith (Skot-
land, sang og harmoni-
ka)

•  Emma Johansson (Sve-
rige, sang og fløjte)

•  Jenn Butterworth
(Skotland, sang og gui-
tar)

•  Anna Massie (Skot-
land, guitar og mando-
lin)

•  Kirstine Elise Peder-
sen (Danmark, cello)

•  Ditte Fromseier Mor-
tensen (Danmark, vio-
lin og bratsch)

•  Kimerly Fraser (Cana-
da, violin, klaver og
dans)

•  Kirstine Sand (Dan-
mark, violin)

•  Shona Mooney (Skot-
land, violin)

•  Kukka Lehto (Finland,
sang og violin).


