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Tønder Festival.Vejret
var nådigt over for
Tønder Festival. Øko-
nomien ligger endnu
ikke fast, men med et
billetsalg på 24.000 er
festivalens ledelse godt
tilfreds.

TØNDER. Der er tilfredshed
i Tønder efter de fire dages
festival. Omkring 24.000 af
festivalens 27.900 billetter
blev solgt, og publikum har
generelt taget godt imod mu-
sikudbuddet.

- Det har været en forry-
gende festival både rent mu-
sikalsk og med alt det, der
ellers hører til, sagde festi-
valchef Carsten Panduro selv
om festival nummer 33 i
rækken på det afsluttende
pressemøde, hvor den forelø-
bige status blev gjort op.

Økonomien bliver dog først
regnet igennem i løbet af ef-
teråret. Indtægterne fra ba-
rerne, spisestederne og festi-
valboderne med tøj og andet
kram er endnu ikke gjort op.
Men da vejret artede sig, har
der ikke været uventede eks-
traudgifter til kampen mod
smat og regnvand.

Tønder Festival sluttede
søndag aften med koncerten
»Crossing The Atlantic« i Telt
1. Over 70 musikere kom på
scenen i løbet af godt tre ti-

mer - blandt andre Karan
Casey Band, Eleanor Shan-
ley, Tim O’Brien, Session A9,
Solas, Eleanor Shanley Ron
Kavana, Bruce Guthro og
Antje Duvekot. Koncerten
bød på musik på begge sider
af Atlanterhavet og illustre-
rede, hvordan indvandrerne
havde brygget videre på den
musik, de havde medbragt
fra blandt andet Irland,
Skotland og England. Men
også hvordan de har beholdt
mange af de musikalske tra-
ditioner, som er gået tabt i
den gamle keltiske verden.

Sange, som døde i de gamle
lande fortabt i den industri-
elle revolution, overlevede i
deres nye hjem i USA og Ca-
nada. Samtidig blev hopsa
til hoedown, reel til square-
dance, arcadie til cajun, mens
polkaerne rokkede til højov-
nene i Pittsburgh.

I går blev de 2000 frivillige
medhjælpere på Tønder Fe-
stival bespist med en stærk
indisk curry-ret efter flere
dages hårdt arbejde. Mange
har været i gang i ugerne op
til festivalen med at rejse tel-
te og boder og gøre klar til
campinggæsterne. Festivalle-
delsen sendte også en stor
tak til de frivillige på presse-
mødet om søndagen.

Da Tønder Kommunes
borgmester,Vagn Therkel Pe-
dersen (V), stod for den offi-
cielle åbning af festivalen på
Torvet, mindede han om, at
den var et af de sidste store
fyrtårne, som Tønder havde
tilbage - efter at store offent-
lige institutioner og arbejds-
pladser er blevet taget fra
byen.

- Da sygehusdebatten rase-
de, var der en, der - med et
glimt i øjet - sagde, at hvis
Tønder Festival havde været
et offentligt foretagende, så
havde de sikkert også flyttet
den over på østkysten. Men
festivalen er heldigvis privat,
og den kan ingen tage fra os,
sagde borgmesteren.

Hans Chr. Davidsen

Et af de
sidste

fyrtårne i
Tønder

Torvet i Tønder byder altid på musik, man ikke behøver
at købe billet til. Her er det The Mammals fra USA.

Hvem siger, at man ikke kan have stil, når man tager på
festival? Levende lys og livemusik under en pavillion.Great Big Sea fra Canada  var et stort hit i   Telt 2 fre-

dag aften.

Gruppen Levellers fra England var en af de nye grupper på dette års Tønder Festival og
gjode det godt fredag aften.

Sækkepibemusik tidligt om morgenen. Man er vel beredt
med lidt høreværn.

En helt uformel sækkepibekoncert på campingpladsen i Tønder.
(Foto: Claus Fisker, Scanpix)

Der er stemning og tæt luft i teltene, når folkrocken fol-
der sig ud. Her er det Levellers.

Gruppen Runrig fra Skotland på scenen fredag aften.
Her er forsangeren Bruce Guthro i centrum.

Lidt sensommervejr af den gode slags.
(Foto: Lars Salomonsen)

Campingfolket på Tønder Festival kommer på hjul.
(Foto: Lars Salomonsen)


