
Live-radio. Alex Ny-
borg Madsen sender
live fra sin egen sce-
ne på Tønder Festival.
Bands bliver inviteret
på scenen, publikum
får besked på ikke at
tie stille, og fra sofa-
arrangementet er der
hyggelige interviews.

TØNDER. Radioværten Alex
Nyborg Madsen sidder mage-
ligt i en lænestol i et telt på
Tønder Festival - og siger til
de mange folk i teltet, at de
ikke skal tie stille:
- Ofte er det jo sådan, at

når folk ved, at der skal laves
et radioprogram, så bliver de
så stille. Det skal I ikke være. I
må meget gerne grine, snakke
og klappe. Bliv endelig ved
med det. I må hellere end ger-
ne skabe en stemning, så alle,
der der sidder derhjemme ved
radio tænker: »Fuck, vi skulle
også have været i Tønder...!«,
lyder beskeden.
Klokken lidt over 14 går han

og Torben Møller direkte i
æteren fra Tønder Festival.
Der sendes live fra P4 Scenen,
hvor publikum opfordres til
snak og hygge.
- Er I sure, så må I gerne gå

ud, siger Alex Nyborg Madsen.
Men ingen er sure. Et par af

de bands, der medvirker på
årets festival, stiller sig op på
en lille scene og spiller spon-
tant, så det ryger ud i radioen.
I sofaarrangementet arrange-
res der interviews. Der drikkes
øl, der fortælles vittigheder,
og ingen tænker på bøvl på

arbejdet, politik eller teenage-
børn, der ikke gør, som der
bliver sagt.
Her er hygge, og ingen ved,

hvor det hele ender. Heller ik-
ke Alex Nyborg Madsen.
- Vi sender direkte, og alt

kan ske. Det eneste, vi med
sikkerhed vi, er, at vi skal give
plads til en radioavis klokken
15, siger den fyldige mand det
smittende smil.

En ædru trommeslager
Trommeslageren George
Schwindt fra Flogging Molly
bliver interviewet. Egentlig
skulle bandet have givet et lil-
le nummer, men forsangeren
Dave King har det ikke særlig
godt i stemmen... Trommesla-
geren er den eneste, der er
helt vågen og kan stå op her
klokken 14 om eftermiddagen.
Angiveligt efter en våd nat.
Flogging Molly spiller mu-

sik, de kalder »keltisk punk« og
bekræfter blot, at Tønder for
længst ikke blot er en folk -
og visefestival. Der er roots,
country, cajun, folkrock og al-
le mulige andre genrer.
- Er der nogen af jer, der

bliver drillet med, at I er bes-
sefar eller bessemor, fordi I
tager på Tønder Festival, spør-
ger Alex Nyborg Madsen pub-
likum.
Der kommer et »nej« i kor

tilbage. Tiderne med majspi-
ber og islændersweaters er
forbi.
- Hvor mange af jer var her

sidste år, spørger Nyborg
Madsen igen.
Det er ikke til at få øje på

fingre, der ikke kommer op,
for alle de fingre, der kommer
op.
- Det er en festival for folk,

der vil det her, konstaterer
hans medvært, Torben Møller.
The Whileaways går på sce-

nen og spiller et nummer
hjemme fra Galway i Irland -
direkte til radiolytterne. The
Whileaways er tre solister, der
har fundet sammen i et band
og skabte sådan en genlyd på
sidste års Port Fairy Folk festi-
val i Australien, at der måtte
et album til: Nicola Joyce (vo-
kal), Noriana Kennedy (guitar)
og Noelie McDonnell (guitar).

Efter de irske sange er det
chefens tur til at fortælle om
sin og mange andres festival -
eller »forretningsfører« rettere
sagt. Allan Buus praler ikke,
men glæder sig over, at Tøn-
der Festival sidste år skar
igennem og lagde hele kon-
ceptet om. I 2012 var der pre-
miere på det store indhegnede
område med nye koncertste-
der - blandt andet en open
air-scene - som man skal have
armbånd for at betræde. Nøj-
agtig som det kendes på an-
dre store festivaler.
Tidligere har Tønder Festival

krævet billet pr. koncert og pr.
spillested.
- Vi har forsøgt at finde

nogle svage sider ved den nye
måde at arrangere festival på,
men synes ikke rigtig, at der
var nogen, smiler Allan Buus
til radiojournalisterne.

Succes i Spejlteltet
- I stedet har vi fokuseret på
succeserne, og til dem hører
helt klart Spejlteltet - et ju-
gendstil-telt fra 1930erne,
som vi købte i Belgien. Det var
sådan, at folk kom og lagde
deres håndklæder på stolene
tidligt om morgenen for at få
en plads i teltet. Hele området
omkring Spejlteltet har vi la-
vet om til et mini-New Orle-
ans, hvor der serveres syd-
statsmad og den slags, siger

Allan Buus.
Han får også et kritisk

spørgsmål, men det tackler
han med et høfligt smil.
- På festivalens Facebook-

side er mange, der har ankla-
get jer for »bondefangeri«,
fordi I  skal have sagt, at der
først ikke var flere en-dags
billetter tilbage - for bagefter
at sætte en-dags billetter til
salg, spørger Torben Møller.
- Det er korrekt, at vi har

sagt, at der var udsolgt. Men
vi har også hele tiden sagt, at
når vi nærmer os festivalen, så
tager vi bestik af situationen.
Vi ville i første omgang sælge
så mange flere-dages billetter
som muligt, og hvis salget så

tillod det, vile vi genåbne for
salget af en-dags billetter, og
det er dét, vi har gjort. Det er
klart, at vi skal have solgt flest
mulige flere-dages billetter. Vi
skal jo også have festivalen til
at køre rundt, siger Allan
Buus.
Alex Nyborg Madsen får ret.

Ingen ved, hvordan det hele
ender. Den sorte countryblu-
es-musiker Guy Davis skulle
være kommet med flyet fra
USA, men ankommer for sent
til at kunne spille.
Og så er det tid til en radio-

avis.
Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

FLENSBORG AVIS — Lørdag 24. august 2013 — 18KULTUR

Her må
gerne
grines

The Whileaways gik
på scenen og servere-
de et nummer direkte
for radiolytterne. Vo-
kalen er Nicola Joyce.

- I må gerne snakke og være glade. Er I sure, må I gerne gå ud, sagde Alex Nyborg Madsen til publikum i P4-teltet i Tønder.

Trommeslageren George
Schwindt fra Flogging Molly (i
midten) bliver udspurgt af
Alex Nyborg Madsen. Til højre
er det den anden radiovært,
Torben Møller.
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