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Anmeldelse. Overraskende
få havde valgt at tage imod
Tønder Festivals fremra-
gende tilbud om en tur til-
bage i den amerikanske
folkemusiks historie.

TØNDER. En af de mest interes-
sante nyskabelser på årets Tønder
Festival kunne ikke en gang score
nyhedens interesse.

Mens musikanmeldere og inter-
nationale kunstnere - deriblandt
selveste Allan Taylor - fredag af-
ten ankom til Tønder Kulturhus
for at tage med tilbage til den
amerikanske oldtime-musik, ja så
var der ikke den samme store in-
teresse at spore hos publikum. En
tredjedel af pladserne i kulturhu-
set stod tomme.

Festivalens ide var ellers hvis
ikke genial, så original. Inspireret
af filmen »Cold Mountain« (med
blandt andre Nicole Kidman og
Renée Zellweger) var der indbudt
til en rejse tilbage i den rige ame-
rikanske kultur, vi i Europa ellers
ikke overfodres med i den til tider
skæve fokus på USAs skyggesider.
Samtidig har Tønder Festival efter
terrorangrebet i 2001 haft lidt
svært ved at tiltrække amerikan-
ske musikere, der desværre be-
gyndte at føle sig lidt utrygge ude
i den store verden.

Stærke ambassadører
Aftenens overskrift var »Songs
From The Mountain« direkte hen-
tet fra titlen på en af Tim O’Briens
cd’er. På scenen var nogle af oldti-
me-musikkens bedste ambassa-

dører: Bruce Molsky (der var med
på Tønder Festival for første
gang), Dirk Powell og Riley Bau-
gus (som begge er med på sound-
tracket til filmen »Cold Moun-
tain«) og endelig Tim O’Brien, der
sjældent skuffer.

Bruce Molsky sørgede for en va-
rieret åbning med både guitar,

banjo og violin, som han håndtere-
de med samme dygtighed. Selv om
han stammer fra byelen Bronx i
New York og havde en far, der var
hamrende umusikalsk, så kom vi
med ud i de barske bjergegne i
Kentucky og North Carolina, hvor
der i gamle dage blev spillet musik
efter gehør helt uden nodebøger.

En solid arv
Dirk Powell og Riley Baugus tog
over i duo og var med til at gøre
aftenen ekstra autentisk ved i et
meget levende sprog at fortælle
om deres musikalske opvækst og
den arv, de tog med fra deres for-
ældre og bedsteforældre. Riley
Baugus lod os høre, hvad der er
kommet ud af den lokale baptist-
kirkes forbud mod musikinstru-
menter. I stedet er a cappella-san-
gen blevet dyrket intensivt, og det
kunne høres i hans meget smukke
solo.

Dirk Powell, der måske er mest
kendt fra cajunmusikken, spillede
på en violin så gammel som den
amerikanske borgerkrig og gjorde
det med samme glød som dengang,
folkmusikken var mange fattige
familiers måde mentalt at overleve
på i et ellers hårdt og fattigt liv.

Tim O’Brien er en spøjs fætter,
som af statur kan minde om en
miniatureudgave af Danny Kaye.
Han har - som navnet antyder - ir-
ske rødder, men er også en mar-
kant figur inden for den ameri-
kanske bluegrass-musik. Han slut-
tede aftenen af sammen med sit
virtuose band med ireren John
Doyle på guitar, violinisten Casey
Driessen og Dirk Powell, som han
overtog den forrige duo på scenen.

Aftenen blev et bevis på, at fler-
tallet ikke altid har ret.

Tønder Festival: »Songs From
The Mountain« i Tønder Kul-
turhus, fredag aften. Bruce
Molsky, Dirk Powell & Riley
Baugus og Tim O’Brien Band.
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Bruce Molsky sad ene mand på scenen i Tønder Kulturhus og skiftede mellem violin, guitar og banjo. (Fotos: Lars Salomonsen)  

Ruthie Foster og Cyd
Cassone var med i et an-
det amerikansk tema,
»Blues and Roots Night«
i Tønderhal 1. 

TØNDER Festival får flere
penge at gøre godt med.
Sønderjyllands Amt har
besluttet at hæve tilskud-
det til festivalen fra 50.000
til 80.000 kroner. Forøgel-
sen sker, fordi - som det
hedder - at »festivalen er
med til at markedsføre
landsdelen både kulturelt
og imagemæssigt«.

Mange penge
TØNDER. - Vi skal have
masser af festival. Der er
penge i det.

Det siger lejrchefen på
Tønder Camping, Rene 
Bunch, der også er medlem
af byens turistforening. 

- Danmarks Turistråd
har lavet en undersøgelse,
der viser, at festivalgæster
har et væsentligt større
budget med end de almin-
delige feriegæster. Og når
Tønder får over 30.000
gæster, som det er tilfældet
til Tønder Festival, så bli-
ver der lagt rigtig mange
penge, siger han. 

Tallene fra turistrådet
viser også, at gæsterne ved
på sønderjyske festivaler i
gennemsnit bruger 100
kroner mindre, end på fes-
tivalerne andre steder i
Danmark.

Rift om røjsere
TØNDER. Allerede i tors-
dags var det umuligt at
købe gummistøvler i Tøn-
ders skobutikker. Hundre-
devis af gæster havde
glemt røjserne derhjemme
og tømte derfor Tønder for
støvler. Der blev dog i eks-
presfart bestilt nye forsy-
ninger, der i det våde vejr
gik som varmt brød.

Flere penge

I kø for et brusebad.

Grænsemarkering med øl-
dåser fra Tyskland.


