
FLENSBORG AVIS — Lørdag 26. august 2006 — 18KULTUR

Lidt Runrig-stemning var der da. Bandets forsanger, Bruce Guthro, varmede publikum op i Telt 1 i Tønder. (Fotos: Povl Klavsen)

TØNDER. Selv om det først er
blevet muligt fra i år, har Tøn-
der Festivalens gæster taget
muligheden for at købe billetter
direkte på internettet massivt
til sig.

- Vi har solgt mellem 75 og 80
procent af alle billetter på net-
tet, fortæller John Søjberg fra
festivalens forretningsudvalg.
Han har specielt med IT-siden
at gøre og kan konstatere, at det
åbenbart var på høje tid, at fes-

tivalen tilbød sine gæster denne
mulighed.

En premiere med IT er som
regel forbundet med problemer,
men sådan har det ikke været i
Tønder. Systemet har bare fun-
geret.

- Desuden har vi fået ros fra
mange gæster, fordi det er me-
get simpelt at bestille på inter-
netsiden, fortæller John
Søjberg. Mange er endnu usikre
på, om de vil opgive nummeret

på et kredit- eller dankort, selv
om siden er krypteret, og de har
så haft den mulighed at få til-
sendt en indbetalingsblanket.

- Men langt de fleste har be-
talt direkte med et kort, siger
John Søjberg. Han tilføjer, at
nyheden har gavnet administra-
tionen betydeligt.

Torsdag rundede billetsalget
til de i alt 31 koncerter de 70
procent.

- Det vil sige, at hvis vi bare

sælger lige så mange billetter i
løbet af festivalen som sidste år
- da vejret var meget dårligt -
begynder økonomien at se for-
nuftigt ud, siger en medarbejder
på festivalen.

Sidste år havde Tønder Festi-
val for første gang et ret stort
underskud.

Jens Nygaard

Hver tredje billet er solgt på nettet

Stort og småt fra Tønder 

Alarmen er afblæst i Tønder. Ølled-
ningerne til de to store musiktelte
på festivalpladsen fik kort før festi-
valens start en prop. Øllet ville sim-
pelthen ikke flyde igennem.

- Vi måtte have ølslangen op af
jorden igen for at se, hvad der
spærrede. Det viste sig, at der var
hamret en træpæl lige ned gennem
det kabel, som ølledningen skulle
løbe igennem, fortæller Jan Meller-
gaard. Han leder det pionerhold,
der skal sørge for blandt andet el-
ledninger og den meget vigtige øl-
pipeline.

Musik uden billet
Tønder Festivals musikbudget er i
år på 2,6 millioner kroner. Der er 40
solister og grupper på festivalpla-
katen, og næsten halvdelen er nye
navne i Tønder-sammenhæng. Det
officielle program byder på 31 kon-
certer fordelt over ni spillesteder
rundt om i Tønder. Dertil kommer
en masse uofficielle koncerter, der
er gratis for publikum. Man be-
høver for eksempel ikke betale en-
tre for at høre musik i Jam-teltet på
festivalpladsen, hvor musikken
spiller, når nogen har lyst til at
spille  - og det er der som regel al-
tid et par stykker eller ti, der har.
De står bare ikke så tidligt op og
går sent i seng.

På Torvet i Tønder kan man i dag
klokken ti høre Kasir, The Band
Who Knew Too Much, Malbrook og
Neanders Jazzband uden at skulle
købe billet.

Særtog og busser
Nord-Ostseebahn og Sydbus har
udvidet køreplanerne for at kunne
transportere publikum til festival i
Tønder.

Nord-Ostseebahn kører med 
ekstra tog på strækningen mellem
Nibøl og Tønder, og Sydbus har
særlige nat-busser, der kører på
landevejene fra Tønder til Kolding,
Haderslev, Aabenraa og Sønder-
borg.

Man kan se særtogene og særbus-
sernes afgangstider på www.nord-
ostsee-bahn.de og www.sydbus.dk.

Fest om natten
Selv om musikken stopper på den
anden side af midnat, er der ingen
grund til at stoppe festen. Den me-
ning deles af mange på Tønder Fes-
tival, og disse mange har i breve og
emails til festivalen bedt om noget
ekstra for natteravnene. Det kom-
mer i år. Fra midnat til klokken fire
var der i nat »Festivalklub« på
Klubscenen, og her var der stort
dansegulv og levende musik. Festen
fortsætter natten mellem lørdag og
søndag fra klokken 12 til fire søn-
dag morgen.

Hans Chr. Davidsen

Øl-prop

Anmeldelse. Drævende
Hayseed Dixie fra USA
fik et af de store telte i
festivalstemning.

TØNDER. Der var lidt langt
mellem publikum på ståplad-
serne i Telt 1, da den første
koncert med tre bands løb af
stabelen torsdag aften.

- Det hænger sammen med,
at Runrig plejer at starte her.
Hvis de havde været med i år,
havde der været fyldt. Men der
er enighed i festivalens ledelse
om, at man skal prøve noget
nyt, fortalte en garvet festival-
deltager.

En rem af huden var der dog
i teltet: Det første band på sce-
nen havde canadiske Bruce
Guthro som sanger, og der er
normalt ham, der også lægger
stemme til Runrig.

Sidste efterår barslede han
med sin første soloplade, hvor
der medvirkede danske musi-
kere, og det var også dette
band, der havde lagt vejen om
ad Tønder. Efter for øvrigt også
at have spillet med stor succes,
da de danske Folk Music
Awards blev uddelt.

Energi og ekvilibrisme
Det drejer sig om stille musik,
der er specielt skåret til Guth-
ros kraftfyldte stemme. Meget
nydeligt, men også lidt ordi-
nært. Det samme var for øvrigt
tilfældet med irske Four Men
and a Dog, der spillede som

band nummer to.
Rigtig i stemning kom publi-

kum, da de amerikanske hill-
billies fra Hayseed Dixie en-
trede scenen. De er netop en
del af fornyelsen - med specielt

mange amerikanske musikere i
år. Gruppen er vokset ud af
den folkemusiktradition, der
findes blandt de fattige hvide i
Appalacherne, og tro mod rød-
derne entrede Barley Scotch

scenen i et par slidte overalls.
Som var han taget direkte ud
af tegneserien om Lil Abner.

Gruppens musik er præget
af energi og ekvilibrisme på
instrumenterne. Og den umid-
delbare tilgang til publikum
gav Barley Scotch udtryk for,
da han sagde at gruppen var
mægtig glad for at have fået
buddet fra festivalen for andet
år i træk. Og så fortsatte han:

- Der er kun fire ting i ver-
den, der er noget værd: Det er
at sove, spise, drikke og....

Bluegrass og heavy
Musikalsk blander gruppen så
forskellige stilarter som blue-
grass med heavy metal, hvor
det dog retfærdigvis må siges,
at det er bluegrass’en, der har
den største vægt. Musikerne er
især optaget af heavy rock-
gruppen AC/DC (det betyder
jævnstrøm/vekselstrøm), og
deres første plade hed da også
»A Hillbilly Tribute to
AC/DC«. Realiteten er, at
Hayseed Dixie, som man skal
være godt hjemme i det ameri-
kanske for at forstå, har fundet
en niche, hvor de stort set kan
spille det, de har lyst til og ha-
ve det sjovt med det.

Deres spilleglæde forplante-
de sig direkte ud til publikum,
som det også er sket mange
andre steder i verden, og der
kom stemning i det store telt.
På den måde kan man sige, at
fornyelsen gav pote: Amerika-
nerne erobrede Tønder.

Jens Nygaard

Et frisk pust fra sydstaterne

Gini Lupari fra bandet Four Men and a Dog kan både spille bodh-
ran og række tunge på samme tid.


