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Carsten Panduro serverede den sønderjyske specialitet
solæg til brunch. (Foto: Povl Klavsen)

Sofie Hermansen Rasmussen fra Odder stod til at begynde med helt alene ved dansegulvet. Men der var hurtigt en ung
mand, der bød sig til, Mads Lund Jensen fra Langå. (Fotos: Povl Klavsen)

Niels Frederiksen - også kaldet »Fut« - og hans medhjælpere leve-
rede i år mad direkte ud til teltene. Det gav i øvrigt gode drikke-
penge (Foto: Povl Klavsen)

Musikeksport. Der
skal gøres mere for
at få toppen af dansk
folkemusik sendt til
udenlandske festiva-
ler. Et nyt projekt
blev præsenteret i
Tønder.

TØNDER. Et rigtig søn-
derjysk solæg må der til,
hvis man vågner op en fes-
tivalmorgen og synes, det
gik lidt for vildt for sig af-
tenen før.

Derfor havde festivalle-
der Carsten Panduro en hel
skål fyldt med den skrappe
specialitet, da der blev in-
viteret til brunch i Musi-
kerbaren på Tønder Festi-
val. Denne brunch holdes
hvert år for at give festiva-
lens kolleger og samar-
bejdspartnere en chance
for at lære hinanden at
kende.

I år var også pressen in-
viteret med. For nu skal
dansk folkemusik nemlig
eksporteres. I Musikerba-
ren var det ikke kun låget
på solæggene, der blev let-
tet. Her blev det ny projekt

»folkmusic.dk« også præ-
senteret for udenlandske
festivaler og internationale
musikjournalister. Fra den
1. januar bliver der pum-
pet halvanden million kro-
ner i projektet, der skal
sende toppen af dansk fol-
kemusik til udlandet.

Projektet er blevet til i et
samarbejde mellem Fol-
kemusikkens Fællessekre-
tariat, Danske Sangskrive-
re og Komponister samt
pladeproducenternes op-
havsmæssige interesseor-
ganisation Kopifon. Des-
uden behandler Kunststy-
relsen i øjeblikket en
ansøgning om at gå ind i
projektet.

Målrettet booking
- Der er brug for flere pen-
ge til rejser og ophold i ud-
landet og til en mere
målrettet booking af de
danske navne på de mange
udenlandske festivaler, si-
ger Carsten Panduro, der
sammen med de tre oven-
nævnte organisationer
sætter den internationale
satsning i gang.

Der arbejdes over en tre-
årig periode med en række
danske »fyrtårne«. Det er
ikke tilfældigt, at Tønder
Festival er med i den ny
satsning.

- Det er en særlig glæde
for os, der i årevis har im-
porteret den udenlandske
folkemusik til Danmark.
Den inspiration, det har
givet, betyder, at vi nu kan
sende tingene den anden
vej, siger Carsten Panduro.

Hans Chr. Davidsen

Dansk folkemusik 
skal eksporteres

Dance workshop.
Der var rift om at
lære irsk dans i
Klubteltet i Tønder.
Professionelle in-
struktør og bandet
Moving Cloud førte
an i en ny »Irish dan-
ce workshop«, hvor
deltagerne kunne
lære stepdans. 

TØNDER. Uden for lød det
som i Violet Vinters dan-
seskole i tv-serien Matad-
or: Et, to og et-to-tre.... Et,
to og et-to-tre....

Men inde i teltet stod fle-
re danseelever i Helly Han-
sen-jakker og gummistøv-
ler - nok ikke lige den
mundering, Violet Vinter
ville have ønsker sig.

Klubscenen på Tønder
Festival lørdag formiddag
klokken 10. Det århusian-
ske folk-band Moving 
Cloud har sat sig til rette
på scenen. Og for første
gang tilbød Tønder Festi-
val en »irish dance work-
shop«, hvor glade amatører
kunne få nogle fif fra pro-

fessionelle dansere og dan-
seinstruktører. En af dem,
der stod klar med danse-
skole og ikke støvler, var
Sofie Hermansen Rasmus-
sen fra Odder. 

- Jeg har danset, siden

jeg var seks år. Det har
mest været dansk folke-
dans og aldrig irsk dans.
Derfor jublede jeg, da jeg i
festivalprogrammet så, at
der nu var en irsk danse-
workshop, siger hun.

Sofie Hermansen
Rasmussen har brændende
tit ønsket sig at kunne stil-
le sig op og danse ordentlig
irsk dans til koncerterne
på Tønder Festival. Det fik
hun chancen for i år, hvor
hun egentlig var kommet
for et høre fire koncerter -
og så alligevel lærte dan-
setrin fra den grønne ø - i
Tønder.

Uden for klubteltet var
græsset blevet til smat. In-
denfor var der lagt et rig-
tig trædansegulv med mas-
ser af plads. Lidt andre
forhold end i Irland. Her
hedder det sig nemlig, at
man i gamle dage dansede
tæt, fordi husene var så
små.

- Herren danse ud mod
venstre og damen ind mod
højre, og så bevæger vi os
alle ind mod midten, lød
det fra instruktøren - mens
Sofie Hermansen Rasmus-
sen havde fundet sig en
mandlig partner i Mads
Lund Jensen fra Langå. Da
workshoppen begyndte
klokken ti, stod hun ellers
mutters alene ovre i det
ene hjørne.

Hans Chr. Davidsen

Glade amatører fik gode fif

Dansesko...

Bagte kartofler på budcykel
Madudbringning er nået
til Tønder Festival. Fra
Futs Foodcompany kunne
campinggæsterne for
første gang bestille mad
ud af huset - til teltet.

TØNDER. Mobiltelefonen ringer
hos »Fut« - lederen af Futs Food-
company på Tønder Festival.

- Tak for den dejlige mad. Vi vil
lige synge en sang for jer inde i
køkkenet, lyder det på medhøret.
Der er forbindelse til et hold fes-
tivalgæster på campingpladsen,
der netop har fået deres mad
bragt ud på cykel. I den anden en-
de sidder mætte og feststemte fes-
tivalcampister på mobiltelefonen
og udtrykker deres taknemmelig-
hed med et par vers.

Som noget helt nyt kunne Tøn-
der Festival i år tilbyde sine cam-
pinggæster at få mad bragt ud -
akkurat som man bestiller en 
pizza hjem bragt il hoveddøren.

Og ifølge »Fut« fra det store mad-
telt gik det over al forventning.

- I løbet af et par timer fredag
aften havde vi for eksempel 54
bestillinger. Og så er der i øvrigt
gode drikkepenge i det, smilede
den glade »Fut«, der egentlig hed-
der Niels Frederiksen, kommer
fra Ribe og er uddannelseskonsu-
lent i 3F, det fælles faglige for-
bund i Danmark.

På Tønder Festival er han leder
af madteltet Futs Foodcompany.

- Jeg er god til at koordinere, si-
ger Niels Frederiksen. En kok i
madteltet retter denne udtalelse
til »uddelegere«, mens avisen får
sig en snak med »Fut«.

Et ton kartoffelbåde
På udbringningsmenuen er wok-
mad, bagte kartofler og fish’n
chips, og tre teenagere bringer
maden ud på en go’ gammeldaws
budcykel. På campingpladsen lig-
ger små flyers med telefonnumre,
der gør reklame for festivalens
nyhed.

- Vi sidder hver vinter og laver

lidt brainstorming på et møde:
Hvad kan vi finde på af nyt til
næste år? Da kom vi på ideen med
at bringe mad ud til folk. Den vir-
ker jo i villakvarterer, så hvorfor
ikke på Tønder Festival?

Madteltet på Tønder Festival er
inden for seks år vokset fra ti til
næsten 600 kvadratmeter. Der
serveres blandt meget andet hel-
stegt pattegris, der tilberedes af
»Svinedrengen« og »Krikanden«.
Har medhjælperne i teltet ikke al-
lerede et øgenavn, så får de det
hurtigt.

Bunden på menukortet bliver
lagt med et ton kartoffelbåde, som
der blev gjort kål på efter fire da-
ge. Råvarerne til de engelske 
fish’n chips er kuller, der kommer
direkte fra fiskerihavnen i Hanst-
holm.

- På mandag er det så vores tur.
Så laver musikerne mad til alle os
medhjælpere med den store cur-
ry-gryde i musikerteltet, siger 
Niels Frederiksen med et saligt
smil om munden.

Hans Chr. Davidsen


