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I år indkaldte Tønder Festival til en skolekoncert for 2500 elever fra omegnens skoler. Så
for en tid var det en helt anden slags publikum, der fyldte op i det store telt. Her med det
skotske band Croft No Five. (Fotos: Claus Fisker, Scanpix)

Desværre må man sige, at traditionen blev holdt i hævd, da regnen styrtede ned  i week-
enden, og de obligatoriske regnpytter blev større og større.

Et tætpakket telt på Tønder Festival. Ikke alle steder er salget dog gået, som arrran-
gørerne havde håbet det.

Festival-økonomi.
Tønder Festival 2006
trak 22.000 betalen-
de gæster. Det er cir-
ka 2000 flere end ka-
tastrofen sidste år.
Men de endelige tal i
kroner og ører lader
vente på sig.

TØNDER. Alle venter på
svaret.

Hvordan gik det med
Tønder Festival 2006 rent
økonomisk? Men der slap
ikke noget ud, da Tønder
Festival holdt afsluttende
pressemøde. Festivalchef
Carsten Panduro afviste på
pressemødet at tale om tal.

- Lad os nu glemme tal-
lene og snakke om det, fes-
tivalen handler om - nem-
lig musikken. Jeg vil ikke

bekymre mig om tallene li-
ge nu, sagde Carsten Pan-
duro.

Det var dog det, mange
talte om på årets festival i
Tønder, efter at festivalen
sidste år fik et chokerende
akkumuleret underskud på
1,7 millioner kroner. Rundt
omkring på festivalen kun-
ne man også høre festiva-
lens egne folk diskutere
billetsalget. Faktum er, at
der er solgt godt 22.000

billetter. Sidste år blev der
kun solgt 20.200 billetter
mod 26.500 billetter i 2004.

- Måske hører man om et
overskud på et spillested,
men det modsvares af et
underskud et andet sted,
sagde Carsten Panduro.

Påvirker ølsalget
Han erkendte samtidig, at
det våde weekendvejr har
påvirket blandt andet
ølsalget, som også har stor

betydning for festivalens
økonomi. Cirka halvdelen
af festivalens 31 koncerter
var udsolgt, og det er Jens
Ove Kjær fra festivalbesty-
relsen godt tilfreds med.

- Madonna har netop
været i Horsens. Rolling
Stones kommer snart. Og
for nylig var Eric Clapton i
Augustenborg. Det er den
konkurrence, vi er oppe
imod, og på den baggrund
kan vi egentlig være til-

fredse. Det er trods alt be-
grænset, hvor mange penge
de enkelte husholdninger i
Danmark har, sagde Jens
Ove Kjær.

Flytning er 
stadig på tale
Sidste års underskud på
1,7 millioner kroner har
fået festivalarrangørerne
til alvorligt at overveje en
flytning af festivalen til et
tidligere tidspunkt. I de 32
år, festivalen har eksiste-
ret, er den altid blevet af-
viklet i den sidste weekend
i august, men allerede sid-
ste år fortalte arrangører-
ne, at den første weekend i
august var inde i overvejel-
serne. En flytning kan dog
tidligst ske fra og med
2008. Næste år foregår fes-
tivalen traditionen tro i
den sidste august-week-
end.

- Vi valgte i sin tid den
sidste weekend, da den
skulle være augusts var-
meste og tørreste. I år har
vi ligesom sidste år fået
masser af regn, og det kan
ses på økonomien. Der
kommer færre gæster, og
omsætningen falder, siger
Carsten Panduro til den ny
gratisavis 24timer.

Hans Chr. Davidsen

Våd weekend kan mærkes 

Hvad er klokken slået, Carsten Panduro? Festivalchefen ville ikke snakke økonomi på
festivalens afsluttende pressemøde. (Foto: Povl Klavsen)
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Travlhed 
hos politiet
TØNDER. Der var
nok, at se til for poli-
tiet under Tønder
Festival. Flere gange
måtte politiet nemlig
rykke ud for at for-
hindre slagsmål, li-
gesom politiet kunne
notere adskellige fes-
tivalgæster for at tis-
se andre steder end
på de opstillede to-
iletter.

Politiet fik anmel-
delse om en halv
snes større tyverier
fra telte på festival-
pladsen og tre egent-
lige voldssager.

Politiet i Tønder vil
gerne høre fra folk,
der har overværet et
overfald søndag
morgen klokken 20
minutter i seks på
Kogade i Tønder.

Her blev fire per-
soner passet op af fi-
re andre personer,
der forlangte at få
udleveret penge. Da
de fik 500 kroner,
blev en sparket og
slået så voldsomt, at
han måtte indlægges
på Aabenraa Syge-
hus. (FlA)


