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Hun trækker ned 
på gennemsnittet
TØNDER. Med sine sølle
23 år er Selene Strube fra
Haderslev en ren årsunge
på Tønder Festival.

Mellem alt det grå hår er
her en ung, blond dansk pi-
ge. For andet år står den
lærerstuderende i baren, og
det gør hun mest for hyg-
gens skyld, siger hun.

- Det bliver godt nok ik-
ke til så megen snak med
gæsterne. De kommer jo
kun herud i baren i de kor-
te pauser, og så skal der
hurtigt serveres, siger Sele-
ne Strube.

Hun har to aftenvagter
bag fustagerne. Til
gengæld kan hun frit be-
søge alle koncerter på festi-
valen og samtidig få rabat

på øllet.
Med sin alder har Selene

Strube mest festivalerfa-
ring fra Roskilde, Midtfyn
og Skanderborg. Her er
gang i den - og her kan
man score kærester.

- Men jeg synes, Tønder
er meget hyggelig. Her er
en god og afslappet stem-
ning. Musikken aner jeg
faktisk ikke noget om.
Bortset fra Hausgaard si-
ger navnene mig ikke no-
get, men jeg kan godt lide
det, der bliver spillet, siger
bartenderen.

Et slæng fra seminariet
kommer på besøg, så
aldersgennemsnittet på
festivalen falder yderlige-
re. Hans Chr. Davidsen Selene Strube fra Haderslev ved, hvordan en øl skal skænkes. (Foto: Karsten Sörensen)

Sløv start og stærk slutning
Anmeldelse. Den
gamle Ramblin’ Jack
Elliott startede med
at skuffe. Arlo 
Guthrie rettede op
på stemning, og
Hans Theessink fik
en lummer Tønder-
hal 1 til at koge.

TØNDER. Der var lagt op
til en stor aften med ameri-
kansk folkemusik og blues.
Tønderhal 1 havde fredag
aften store navne på sce-
nen.

Men starten blev uventet
sløv. Den vel største leven-
de legende i amerikansk
folkmusik, Ramblin’ Jack
Elliott, brugte mere tid på
at fortælle om sig selv og
sine bedrifter end på at fy-
re op under publikum.

Ramblin’ Jack Elliott er
med sine 71 år fortid, og
fortidens toner kan da
være værd at lytte til. Men
her blev det alt for søvnigt.

Ramblin’ Jack Elliott har
en alvorlig halslidelse, og
vi vil næppe se ham på ret
mange større turneer i
fremtiden. Det var også
grunden til, at jeg valgte at
se ham i Tønder.

Repertoiret var mere af

det melankolske end det
muntre, så efter en lille ti-
me blev Ramblin’ Jack El-
liott klappet høfligt ud.
Måske var varmen for hård
ved den gamle mand.
Måske kendte han sine be-
grænsninger.

Tempoet steg
Der var en vis logik i, at
Arlo Guthrie tog over. Mu-
sikkens tempo steg i gra-
derne aftenen igennem, fra

en stille Ramblin’ Jack El-
liott over Arlo Guthrie og
Hans Theessinks energiske
blues som afslutning.

Arlo Guthries far, Woody,
var bonkammerat med
Ramblin’ Jack Elliott, og
Arlo Guthrie lærte sine
første akkorder af netop
Ramblin’ Jack Elliott.

Arlo Guthrie gik på sce-
nen sammen med sønnen
Abe og sang både egne
numre og sange af Bob Dy-

lan, Derroll Adams og Ste-
ve Goodmann. Han var vel-
oplagt og fyldte hele hallen
med sin karismatiske ud-
stråling og meget veloplag-
te musik.

Der var tryk på tubaen
og gang i guitaren, da Hans
Theessink og Blue Groove
gik til angreb på lummer-
heden som aftenens sidste
navn i Tønderhal 1. Den
hollandskfødte Hans
Theessink har selv i det

sorte USA banket sit navn
som en bluesmusiker, der
kan synge med rå og groo-
vy stemme.

Unik tuba-lyd
Sammensætningen af hans
trio er usædvanlig. Den
sorte tuba-spiller Jon Sass
fra USA spiller klassisk
musik i Vienne Art Ensem-
ble, og den anden sorte mu-
siker, Alee Helfa, er slag-
tøjsspiller fra Caribien.

Guitaren og tubaen giver
en enestående lyd, og pub-
likum fik da også en usæd-
vanlig tuba-solo. Hvor tit
hører man den slags i Tøn-
der?

Aftenen blev sluttet af
med gospelen »I Shall Not
Be Moved« i samarbejde
med aftenens første to
kunstnere samt Donovan.

En kanon afslutning.

Tønder Festival: Ram-
blin Jack Elliott, Arlo
Guthrie og Hans Thees-
sink & Blue Groove.
Tønderhal 1, fredag af-
ten.

Hans Chr. Davidsen

Alle festivalers problem - især for kvinder. Kø foran toi-
letterne. (Foto: Claus Fisker, Nordfoto)

Stemning på Torvet i Tønder, hvor der traditionelt er gra-
tis musik. (Foto: Claus Fisker, Nordfoto)Trængsel på festivalpladsen med

vandtårnet i baggrunden. (Nordfoto)

Åbning 
med vemod
TØNDER. - Selv om
jeg er glad for lejlighe-
den til at byde velkom-
men, så er jeg også lidt
vemodig. For jeg har
besluttet at træde til-
bage for at give plads
til yngre kræfter.

Det sagde formanden
for Tønder Festival
Fond gennem 15 år, Or-
la Tangbæk, da han
talte ved den officielle
åbning af festivalen på
Tønders torv.

- Tønder Festival har
været en oplevelse,
som det har været
umuligt ikke at få ind
under huden, sagde
Orla Tangbæk.

Der var ikke meget
krudt i den 71-årige
Ramblin’ Jack Elliott i
Tønder. Her får en
pressefotograf en kraf-
tig irettesættelse for at
bruge blitz. (Foto:
Karsten Sörensen)


