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International flair. Tuva Syvertsen fra norske Valkyrien Allstars.

I Tønders gader var der mere uofficiel festival musik. 

Anmeldelse. Musikkens van-
dringsmand, John Jones, ser-
verede et par afdæmpede og
traditionsbundne koncerter i
Tønder.

TØNDER. John Jones er kendt som for-
grundsfigur i det engelske folkrock-orke-
ster Oysterband. Manden med solbriller-
ne bor på grænsen mellem England og
Wales, hvor han - når han ikke spiller
musik - tager på vandreture i skov og
bjerge. Ofte solo - for de, han gerne ville
have med, er megte modvillige.

Derfor navnet »The Reluctant Ramb -
lers« på hans orkester, der består af mu-
sikere, der komer og går. Med i Tønder
var blandt andre den erfarne producer
og musiker Al Scott på guitar og mando-
la. John Jones er en nestor på de engel-
ske folkemusikscene, og hvem ville sige
nej til at spille med ham?

»Rising Road« er navnet på John Jones’
første soloalbum, som han præsenterede
sange fra ved to koncerter på Tønder Fe-

stival: »Polly On The Shore«, »Henry Mar-
tin«, »Walkting Through Ithonside«... You
name them. Koncerterne bød - og al-
bummet byder - på både traditionelle og
nyskrevne sang fra John Jones’ egen
hånd. Det var et spring fra rocken til det
mere afdæmpede og traditionsbundne,
John Jones her præsterede, og det er be-
friende at se kunstnere i andre roller, end
dem man har set dem i et utal af gange.

Sådan må kunstnere nogle gange fore-
tage nøjagtigt det samme valg, som alle
andre almindelige lønmodtagere: Vil man
fortsætte med at gå på arbejde og lave
det samme hver dag for at være sikker
på en god pensionsopsparing - eller vil
man tage springet og lave noget nyt
med al den økonomisk usikkerhed, det
kan føre med sig.

Akkompagneret af cello, guitar, mund-
harpe, trommer, violin og mandolin leve-
rede John Jones en afvekslende samling
sange og et par gedigne koncerter i både
det mere intime kunstmuseum og Telt
med gang i den.

Tønder Festival: John Jones & The Re-
luctant Ramblers i Kunstmuseet fre-
dag aften og Telt 1 lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Oyster-sanger solo

Anmeldelse. Ruth Notman
sang om bristet kærlighed
og utro herrer ved sin flo-
te Tønder-debut i Kunst-
museet.

TØNDER. Da vi stod og fik den sidste
snak uden for Kunstmuseet i Tønder,
kom et par unge piger gående forbi
og satte kurs mod koncerten.

- Det trækker da ned på alders-
gennemsnittet blandt publikum,
tænkte jeg.

Det skulle vise sig ikke at være
publikummer, men koncertens ho-
vedperson med sin cellist. Ruth Not-
man havde ikke længere rødt hår
som i festivalprogrammet, men hav-
de enten farvet det blond - eller hå-
ret var vokset tilbage til sin naturlige
farve. Det er aldrig til at vide.

Cello til låns
Med Ruth Notmans talent kan man
til gengæld vide sig sikker. Det slog
hun fast her på sin første optræden
på Tønder Festival. I selskab med
Hannah Edmonds, der ikke havde få-
et sin 300 år gamle cello med sig til
Tønder og derfor måtte låne en no-
get yngre udgave af sin kollega Me-

lanie Paula fra det portugisiske orke-
ster Atlantihda.

Når en 21-årig kvinde fra Notting-
hamshire bliver annonceret som »en

ny, stor stemme i britisk folk«, så var
vi ikke i tvivl om, hvor vi skulle tage
plads fredag aften. Det var gamle
sange i helt nye versioner, der blev

serveret blandt malerier af Per Kirke-
by og Jais Nielsen.

Kunstmuseet er et dejligt koncert-
sed med et trægulv, der giver en god

akustik - men som ikke egner sig til
rødvinsklatter.

En grum advarsel
Det med gamle sange i nye versioner
er netop en af de gode ting ved Tøn-
der Festival, og med Hannah Ed-
monds’ cello i mol fik flere af num-
rene en let melankolsk drejning - lige
noget, der passer til en ung kvinde,
der synger om bristet kærlighed og
utro herrer. Som i den skotske tradi-
tional »False, False« eller »Billy Don’t
Meet For Me«, en grum advarsel mod
at blive forelsket med en soldat - der
kunne vente ubehagelige overraskel-
ser, når soldaten vender hjem.

Ruth Notman giver sig kast med
gamle legender som Nic Jones, Dou-
gie MacLean og Sandy Denny, som
hun sagtens kan hamle op med i eg-
ne kompositioner som »Holding On«.

Ruth Notman akkompagnerede sig
selv på klaver og guitar, og den må-
de, hvorpå hun tog klassikeren »Cale-
donia« i behandling, vidner om po-
tentiale.

Hende må Tønder Festival meget
gerne invitere igen. Så skal vi nok
genkende hende næste gang  - med-
mindre hun farver sit hår igen.

Tønder Festival: Ruth Notman i
Kunstmuseet, fredag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ny dejlig stemme fra Nottingham

TØNDER. Klokken ti om for-
middagen stilede de første sig
i kø. Koncerten med Runrig
begyndte dog først klokken 20
om aftenen. Ti timers kø foran
Telt 1 på Tønder Festival er for
hard core-typerne. Men der er
nogle, der gør det. Ikke fordi
de er bange for ikke at kom-
me ind. Har man først sikret
sig en billet, er man også ga-
ranteret en plads. Nej, de vil
have en plads foran scenen, så
de kan se ordentligt.

Per Micheelsen og Birthe
Iversen fra Fredericia har også
flere gange stået i kø fra klok-
ken ti om formiddagen til

klokken 20 om aftenen for at
få en kongeplads til afslut-
ningskoncerten i Telt 1 søndag
aften. »Stå« er nu mere en ta-
lemøde end virkelighed på
Tønder Festival. Nutildags er
der bænke med borde, hvor de
ventende kan sidde og få bå-
de tørt og sikkert mest vådt.
Da Flensborg Avis møder dem
blandt de forreste i køen, har
de dog kun tilbragt godt tre
timer i køen for at komme ind
og høre Coast, The Chair og
Wolfstone.

- Vi har fået aftensmad og
kigget på alle de mange men-
nesker, der er gået forbi. Vi

har bestemt ikke kedet os. Vi
er vant til det, fortæller de to,
der er afsted med deres re-
spektive ægtefæller.

- Vi vil gerne have en plads,
hvorfra vi kan se musikerne
ordentligt, og derfor synes vi,
at ventetiden er det værd. I år
har vi nu fravalgt afslutnings-
koncerten, så der må vi und-
være de timers  kø om sønda-
gen, siger Per Micheelsen og
Birthe Iversen.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Ti timer i kø

- Det er egentlig ganske gemytligt at sidde i kø, lyder det fra Birthe Iversen og Per Micheelsen.

Man skulle tro, hun havde sunget professionelt i mere end 20 år, men hun er kun lige fyldt 21 år. Ruth Notman kom-
mer vi til at høre meget mere til.

På torvet i Tønder spillede blandt andre Ca-
ladh Nua fra Irland.


