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Anmeldelse. Den
sumpede bluessanger
Guy Davis er som få
andre til stede med
en gennemført scene-
optræden. Hans kon-
cert i Tønder var en
stor oplevelse.

TØNDER. Han skærer an-
sigter og taler med krop-
pen. Ud af munden kom-
mer lyde, så vi levende kan
forstå fortællingen om et
damplokomotiv, der kom-
mer prustende ud af skin-
nerne i det vilde vesten.

Præriehundene slippes
løs, og vi hører dem gø i
deres vilde tur gennem stø-
vet, indtil farmernes grise
bliver sluppet løs, og det
totale kaos breder sig.

Amerikaneren Guy Davis
er en oplevelse i særklasse.
Hans sange er blues og
roots, så det syder af syden

- selv om han er vokset op
i New York. Arven fra bed-
steforældrene hænger ved,
og på dette års Tønder Fe-
stival fik han lov til at
spille på to af de mere yd-
myge steder: Visemøllen
fredag aften og kunstmu-
seet lørdag aften.

Et unikt sted
Kan man klemme sig ind
på Visemøllens trange
plads (der er plads til blot
180 mennesker) og leve
med, at naboen ånder én i
nakken, ja så får man som

regel også en oplevelse, der
slår de lidt mere sterille
omgivelser i Tønders øvri-
ge koncerthuse.

Visemøllen er noget helt
unikt. Her er stemning og
patina. Interiøret er så
uperfekt og passer derfor
perfekt til den akustiske
country-blues, som Guy
Davis hostede op med.
Han er ikke den, der træk-
ker de store overskrifter på
Tønder Festival, hvilket
hans sprøde stemme egent-
lig berettiger til.

Bragende bifald
I Visemøllen svingede re-
pertoiret fra den algebe-
fængte og gennemsumpede
»Saturday Night Blues« til
den smuke ballade »Satur-
day Night Blues«, som flere
af kvinderne nød med luk-
kede øjne.

Guy Davis fik et bragen-
de bifald for klassikeren
»The Chocolate Man«, som
man bør unde sig selv at se
og høre på Youtube. For

Guy Davis er ikke blot en
fornøjelse for ørerne, men
også for øjnene.

Man mere end fornem-
mer, at Guy Davis er ud af
en skuespillerfamilie, og
det skal forstås som en
kompliment for hans gen-
nemførte sceneoptræden.

Tønder Festival: Guy
Davis i Visemøllen fre-
dag aften.

Kræs for ører og øjne
Guy Davis er på hele tiden. Den amerikanske bluesmusiker er et energibundt uden lige - og publikum nød det i Visemøllen i Tønder.

[ F a k t a ]
• Tønder Festival blev startet i 1974 og afhol-

des hvert år den sidste hele weekend i august.
Festivalen har siden udviklet sig til en af de
vigtigste europæiske festivaler inden for tra-
ditionel og moderne folkemusik. Der var i
2008 cirka 1800 frivillige medarbejdere til-
knyttet festivalen.

• Musikprogrammet er sammensat af interna-
tionale kunstnere fra især Irland, Skotland,
Canada, USA, England og Skandinavien.
Genrerne spænder fra irsk og skotsk folke-
musik til folk-rock, blues og jazz, fra sang-
skrivere til country, til moderne dansk, nor-
disk, baltisk folkemusik og viser.

• Under festivalen præges hele Tønder by af
musik, og kendte og mindre kendte kunstnere
indgår i et fællesskab med publikum på gader
og torve.

• Den officielle del af festivalen foregår på syv
indendørs spillesteder i byen og på festival-
pladsen små og store telte med plads til op til
2500 mennesker. Der er siddepladser på alle
spillesteder - dog undtaget enkelte koncerter,
hvor der er en kombination af sidde og stå-
pladser.

•  Festivalen sælger omkring 25.000 koncertbil-
letter årligt - der sælges ikke partout-billet-
ter til dage eller hele festivalen fordi spille-
stederne varierer i størrelse fra 180 til 2500
gæster.
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Eivør var næsten
ikke til at stoppe

TØNDER. Den færøske sangerinde Eivør Palsdottir - eller
Eivør, som hun blot kalder sig nu - er en af publikums
yndlinge i Tønder, hvor hun har optrådt flere gange. Hun
sang og spillede fredag aften 35 minutter over tidn i Tøn-
derhallerne og var næsten ikke til at stoppe. Efter koncer-
ten stod publikum i kø for at få få signeret deres cd’er ved
pladeselskabet Millstream Records.


