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Tønder Festival. Det er
nødvendigt at tænke i
nye baner, siger Niels
Hausgaard, der dog selv
gør, som han plejer.

TØNDER. I mange år har pressen
fokuseret på, at det er et ældre
publikum, der er i Tønder. Men
det er ikke sandt, mener sangeren,
sangskriveren og satirikeren Niels
Hausgaard.
- Det er det optimale publikum,

og det er vildt blandet. Jeg tror
ikke, der findes en festival, hvor
publikum er så blandet kønsmæs-

sigt, aldersmæssigt,
socialt og så videre
som i Tønder, siger
Niels Hausgaard.
- Det er folk, der

interesserer sig for
den grundlæggen-
de musik. Den mu-
sik, som al anden
musik står på skuld-
rene af. Det er den
musik, der er det sær-
lige ved Tønder. Musik, som måske
nok har bølgedale og bølgetoppe,
men som altid vil bestå. Enhver
god rockmusiker har sine rødder
intakte. Hvor ville Dylan og
Springsteen have været henne,
hvis ikke de regelmæssigt har væ-
ret nede for at suge af den musik,

spørger han.
- En stor del af

året tuller jeg
meget rundt ale-
ne. Derfor er det
dejligt at komme
til Tønder og
møde kolleger
med samme
slags vilkår, og
jeg tager altid
herfra med stor

inspiration til at skrive tekster og
lave musik med en anden slags
farve, siger Niels Hausgaard.
Han er kommet på Tønder Fe-

stival  fra begyndelsen og advarer
om, at det kan være farligt at lyt-
te til sådan en som ham.
- Hos sådan en gammel en som

mig kommer »det plejer vi at gø-
re« til at fylde mere og mere, og
derfor handler Tønder Festival for
mig meget om kontinuitet, og det
er jo ikke interessant at høre om.
Når det er sagt, så synes jeg, at
Tønder Festival stadig har en be-
rettigelse, fordi den kan minde os
om noget grundlæggende med
musikken, siger Hausgaard.
Han har det fint med, at Tønder

Festival ændrer sig.
- Tiderne skifter, og vilkårene er

nogle andre. Jeg synes, det er
godt, at festivalen tænker nyt -
men det betyder også, at jeg ikke
længere kan finde ud af, hvor tin-
gene er på festivalen, siger Haus-
gaard. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Hausgaard kan ikke længere finde rundt

Tønder Festival. Festi-
valledelsen i Tønder har
svært ved at få armene
ned. Festivalen ser ud til
at være kommet op af
det hængedynd, den
havnede i for to år si-
den.

TØNDER. Årets Tønder festival var
svøbt i sol, varme og store musik -
oplevelser. Det økonomiske baro-
meter på festivalen viser også sol.
Publikum strømmede til, og talle-
ne på bundlinjen er sorte.
Allan Buus er administrativ le-

der af festivalen, og han har
svært ved at få armene ned.
- Solen var mere end gavmild

på himlen over årets festival.
Stemningen på festivalpladsen og
til de mange koncerter har været
helt i top. Vi kan se tilbage på en

særdeles vellykket festival, siger
Allan Buus.
Han kan konstatere en solid

fremgang på alle fronter. Salget
af armbånd gik godt - også i da-
gene op til festivalen og under
festivalen. Der blev solgt 8475
armbånd. Det er lidt færre end
sidste år, men til gengæld var
langt de fleste partoutarmbånd.
Det betyder en entreomsætning
på godt otte millioner kroner, og
det er en markant fremgang i for-
hold til sidste år, da entreomsæt-
ningen var på 5,8 millioner kro-
ner.
Det gode vejr sikrede også en

massiv fremgang på salg af mad
og drikke på festivalpladsen. En
foreløbig optælling viser en om-
sætning på 7,3 millioner kroner.
Det er en fremgang på 20 procent
i boder og barer i forhold til sid-
ste år.

Foryngelsesproces
Samlet set var omsætningen på
Tønder Festival 16,4 millioner kro-
ner, og det er en fremgang på 3,7
millioner kroner i forhold til sidste
år. Musikbudgettet var i år på fem
millioner kroner, og det flugter
med sidste års. I år var de største
internationale navne Sinead
O'Connor, The Avett Brothers, Bil-
ly Bragg, Flogging Molly, Mariza,

Adam Cohen og Pokey LaFarge.
Stig Bang Mortensen, formand

for Tønder Festival Fond, tør godt
konkludere, at festivalens ny stra-
tegi er lykkedes. Festivalen ind-
ledte sidste år første fase af en
fornyelses- og foryngelsesproces,
der groft sagt skal gøre arrange-
mentet mere indbydende for et
yngre publikum uden samtidig at
gøre et større indhug i antallet af
gamle stamgæster, end årenes
gang i forvejen har gjort.
- Vi har nået vores mål, og vi er

meget glade for publikums op-
bakning til den fornyelse, festiva-
len har satset på. Succesen i år vi-
ser, at det er den rigtige vej at gå,
siger Stig Bang Mortensen.
I 2011 gav festivalen et under-

skud på 796.000 kroner. Det fik
arrangøren til at gentænke festi-
valen.
Mange forandringer blev sat i

gang sidste år. I 2012 var det før-
ste gang, at festivalen primært
foregik på en lukket plads, hvor
kun betalende gæster havde ad-
gang. Og de helt store  navne fik
sidste år deres egen udendørs stil-
ladsscene.

Jubilæum næste år
Tønder Festival modtager 350.000
kroner i støtte fra Statens Kunst-
råds Musikudvalg. Dertil kommer
en række sponsorater fra lokale
aktører. Det samlede støttebeløb
ligger på et par millioner kroner.
- Det ville være dejligt, hvis vi

kunne få et større sponsorat. Men
det kræver, at vi får øget interes-
sen for festivalen i de kommende
år. Og vi mener, at kursen er rig-
tig. Festivalen er på vej op af
hængedyndet både økonomisk og
i folks bevidsthed, siger Allan
Buus.
Tønder Festival kan næste år

fejre 40 års jubilæum i dagene
28.-31. august. Billetsalget be-
gynder i december.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tilfredshed i Tønder
Der er solid fremgang på alle fronter i Tønder. Alene entreomsætningen steg med 2,2 milllioner kroner i år.

Solen var mere
end gavmild på
himlen over
årets festival.

Allan Buus
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Niels Hausgaard: - Tiderne
skifter.
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Tre unge piger i fine kjoler. Signe Lund Ni-
elsen, Emilie Victoria Stoffer Arnold og
Kammila Klokhøi Andersen optrådte med
Musik- og teaterhøjskolen fra Toftlund.
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Koncert med Red Molly fra USA.

New Orleans-stemning ved Spejlteltet.

Spontan session ved pubben ved Indgang
Vest.
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Koncert med The Whileaways fra Irland.


