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I første omgang lukkede Tønder Festival for salget af en-dags billetter. Da sal-
get af flere-dages billetter ikke ramte den øverste grænse, satte festivalarran-
gørerne derefter påny en-dags billetter til salg. Her er der kø foran billetsalgs-
stedet ved Museum Sønderjylland.

Det er ikke længere kun folk med lidt eller grå hår, der tager til
Tønder Festival. Frisurerne er blevet mere potente.

En ung mand gør sig bemærket med en kasket
fra det tidligere DDR.

Afslapning foran friluftsscenen.

Red Molly består af tre friske piger: Dobrospilleren Abbie Gardner, bassisten Laurie MacAllister og guitaristen Molly Venter.

Åbningskoncert. Amerikan-
ske Red Molly er et tilløbs-
stykke på Tønder Festival. De
serverer en gryderet af we-
stern, swing, bluegrass og
country.

TØNDER. De tre kvinder fra Connecticut
fik deres Tønder-debut. I hvid, rød og
grøn kjole stod de som åbningsnavn på
friluftsscenen - langt væk hjemmefra. De
tre amerikanere spiller kun sjældent i Eu-
ropa.
- Det er første gang, vi står på så stor

en scene og i en røgmaskine, sagde bassi-
sten Laurie MacAllister.
Jo, jo - Tønder kan også imponere tre

piger fra den amerikanske østkyst.
Red Molly hedder de, og ud over Laurie

MacAllister er dobro- og banjospilleren
Abbie Gardner og guitaristen Molly Ven-
ter med.
De nøjedes ikke blot med at åbne festi-

valen, men tog endnu en koncert på Mu-

seum Sønderjylland i aftes og tager en ny
på P4-scenen i morgen eftermiddag.

Red Molly er et af festivalens tilløbs-
stykker. De startede tilbage i 2004, dog er
netop Molly Venter ny i trioen. Hun kom
med sidste år og medvirker på bandets
femte album »Light In the Sky«. 
Abbie Gardner har før været i Tønder,

nemlig med den unge Anthony da Costa,
og de har også indspillet et album sam-
men. Ved åbningskoncerten tog publikum

godt imod de tre piger og deres romanti-
ske sange inden for bluegrass, country,
western og swing - deriblandt et par for-
tolkninger af kendte Tim O’Brien numre,
Dolly Parton og Doc Watson.
I USA kaldes deres fans for »RedHeads«.

I Tønder havde de endog godt fat på alle
»GreyHeads«.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tre piger fik røg

Voodoo. Jeg er en af
verdens største voo-
doo-dronninger,
hævder en kvinde på
Tønder Festival - hvis
husbond sagtens kan
klare at se hende give
store knus til frem-
mede mænd.

TØNDER. Der kommer en kvin-
de i en grøn kjole og fortæller,
at hun er død. Hun himlede i
1881 i New Orleans, hævder
hun. Og står her lyslevende på
Tønder Festival 2013.
- Jeg hedder Madame La-

veau, siger damen på dansk.
Vel kan man binde journali-

ster meget på ærmet, men
den tror vi dog ikke på, og ved
lidt research på stedet kom-
mer vi da også efter, at hun
hedder Gitte Korsholm Jør-
gensen. Det sker, da en lille
gut i en klapvogn kalder hen-
de for bedstemor, så hun er
nødt til at smide masken.
Men så fortsætter de fanta-

stiske historier fra damens
mund:
- Jeg er en af verdens stør-

ste voodoo-dronninger, siger
hun, hiver en dukke frem og
banker i jorden med en stok,
de er prydet med et dødnin-
gehoved foroven og ægte
hønsefødder forneden.

- Jeg kan lave sort magi,
hvis jeg vil, men jeg hælder
mest til den hvide magi. Men-
nesker, der er på den mørke
side, skal hjælpes. Hvis nogle
har brug for det, stikker jeg
gerne nåle gennem dukken,
men jeg vil allerhelst appellere
til det glade og det positive -
især når jeg er på festival, si-
ger Madame Laveau.
I stedet for deles der på

eget initiativ knus ud til højre
og venstre.
- Godt jeg ikke har en ja-

loux ægtemand, siger hun.
Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Denne kvinde er død

TØNDER Festival fylder 39 år,
og de fleste gæster plejer at
være minimum lige så gamle -
eller mere. Men i år er der en
større andel af unge, end der
plejer. Maria Theessink, pres-
sechef for Tønder Festival,
mener, at æren for de flere
unge festivalgæster kan til-
skrives de kunstnere, der er
booket til festivalen.
- Vi har valgt at booke nog-

le kunstnere, der kan appelle-
re lidt bredere og til et yngre
publikum end vi tidligere har
gjort. Blandt andet er det The
Avett Brothers, Lukas Graham
og Mads Langer, og de stor-
sælger og bliver spillet på ra-
dioen lige nu. De appellerer
både til et ungt og et ældre
publikum. Og så har de alle en
rod i den musiktradition, som
vi står for på Tønder Festival,
siger hun til P4/syd
Peter Lykke Madsen, der er

koncertanmelder for Gaffa,
mener også, at den stigende

fokus på den amerikanske
country- og folktradition i
populærmusikken får de unge
til at rette blikket mod festi-
valen.
- Folk med langt skæg og

skovmandsskjorter er blevet
moderne igen. At tage ud i
skoven og søge nogle rødder
og noget akustisk musik og
countrytraditioner. Det er mo-
derne og har virkelig tonet
igennem på den moderne mu-
sikscene i de seneste fem-ti år
år. Og det gør, at man drejer
opmærksomheden mod Tøn-
der, siger han.
Ud over musikken kan de

unge også se frem til tema-
områder fra New Orleans,
Dublin og Fanø. Og så kan de
få lov at feste om natten, for
på en del af campingområdet
er det i år helt i orden at være
støjende efter sengetid.

(FlA)

Flere unge tager
til Tønder

Madama Laveau satte efter
eget udsang træskoene i New
Orleans i 1881.

Højt humør på friluftsscenen, som Tønder Festival lancerede sidste år. Laurie MacAlli-
ster spreder god karma.
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