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Kristian Bugge og Rasmus Fribo fra Habadekuk synger af lungernes fulde kraft. Bassist Jens Krøgholt og guitaristen Morten Nordahl fra Habadekuk.

Anmeldelse. To helt nye
scener blev taget i brug i
Tønder. Den ene kæmpe-
stor. Den anden lille og in-
tim.

TØNDER. Fire piger fra Winnipeg fik
lov til at indvie den ny open air-sce-
ne på Tønder Festival. Med banjo,
guitar og en specialbygget kontrabas
spredte bandet Oh My Darling præri-
estemning fra Manitoba ud over fe-
stivalpladsen i Tønder - og den om-
kringliggende marsk.

Med flotte vokalharmonier var
stemningen hurtigt på plads ved åb-
ningskoncerten, der nu er rykket
frem til torsdag eftermiddag. »I gam-
le dage« - som det nu kommer til at
hedde på Tønder Festival - foregik
den officielle åbning på Torvet fre-
dag eftermiddag. Længe efter, at der
var varmet op - og dermed taget hul
på festivalen - med to torsdagskon-
certer i Kulturhuset og det store Telt.

Men nu er torsdagen ikke længere
blot det tynde øl.

Da uret satte en stopper for Oh My
Darling og den nordamerikanske old-
time-musik, var det tid til traditionel
dansk folkemusik for fuld udblæs-
ning med Habadekuk, der sidste år
scorede en Danish Music Award Folk-
pris for albummet med det sigende
navn »Hopsadaddy«. Ni unge mænd
gik på scenen med saxofon, basun,
trompet, guitar, klaver, kontrabas,
trommer, harmonika og violin og
svedig uptempo-dansemusik: Polka-
er, hopsa, trekanter og firtur - eller
jigs og reels, som de to sidstnævnte
genrer kaldes på engelsk og måske
derfor er bedre kendt som i Tønder.

Publikum danser og er glade i lå-
get. Eller måske er tilfredse et bedre
ord, og i den forstand er tilfreds jo
bedre end at være glad, der jo måske
bare er en pludselig indskydelse.

Habadekuk blev født, fordi de ni
mænd ville have et partyband inden
for folkemusikken.

- Ideen var fra begyndelsen at få
sparket noget fed folkemusik ud over
scenekanten, fortæller en af de livli-
ge forgrundsfigurer i orkestret, Kri-
stian Bugge.

En anden grundlæggende idé med

Habadekuk var lige fra starten at
ramme et bredere publikum end det,
som normalt lytter til traditionel
dansk musik - ved at præsentere det
for dansk folkemusik med en anden
slags »power«, end de er vant til. Og
det lykkedes på open air-scenen,
hvor der blandt publikum ikke blot
var tilhørere med rynker, men også
med rollatorer.

Musikken er traditionel dansk, og
bandet finder melodierne i støvede
nodebøger og gamle indspilninger.
De fleste melodier er mellem 150 og
200 år gamle, og fra en tid hvor den
blev brugt flittigt ved høstfester,
bryllupper og julefester. Materialet
er samlet i nye arrangementer, og
måske nok anderledes, »feelingen«
og lyden er meget tæt på den kelti-
ske folkemusik.

Søstre født i Tønder
Spejlteltet er en af de behagelige
nye opfindelser på Tønder Festival.
Det ligger i »Sydbyen« på festival-
pladsen på et asfalteret areal, der
indtil for en uge siden mindede om
en genbrugsplads. Men området er
blevet frisket op med farver på asfal-
ten, og teltet er et scoop. Rundt som
et cirkustelt, men indvendig egentlig
slet ikke noget telt. Nærmere en pa-
villon med interiør af træ, spejle, ju-
gendstil og gardiner fra klunketiden.
Som en lille tidslomme.

- Det er det smukkeste telt, jeg

nogensinde har set, sagde Liv Clau-
sen, da hun sammen med sin søster,
Pil, spillede den allerførste koncert i
teltet.

Den charmerende søskendeduo går
under navnet Pil & Liv og kom i for-
året ud med debutalbummet »Hang-
overs«, der handler om kærligheds-
kvaler, hjertesorger og indre dæmo-
ner. Tømmermændene er også mo-
ralske i teksterne: Der er dårlig sam-
vittighed, problemer, der fylder for
meget, og naturligvis også ulykkelig

kærlighed. De to søstre er født i Tøn-
der og tilbragte en stor del af deres
barndom i Møgeltønder, før deres
forældre tog den med på længereva-
rende udlandsophold i Portugal og
Mozambique. De har gået på Tønder
Gymnasium og siddet bag i fars bil
og sunget sange sammen som »små
høns« - for det  var, hvad deres far
kaldte dem.

I Spejlteltet præsenterede de iøre-
faldende indiepop af den folkinspire-
rede slags. Musikken er eftertænk-
som og med mange mol-akkorder
med lette og luftige numre. Deres
stemmer komplementerer hinanden
på harmonisk vis med lillesøster Liv
som førstevokal og storesøster Pil på
guitar.

Stjerneskud og supertalent
Pudsigt nok var der ved åbningen
denne ungdommelige atmosfære i et
telt, der ellers signalerede noget
gammelt - og et publikum, der kun-
ne have børn, der var langt over Pil
& Livs alder (årgang 1989 og 1990).
Anthony da Costa var ikke engang
myndig, da han debuterede på Tøn-
der Festival i 2008.

»Stjerneskud«. »Supertalent«. Og
»ung spiller som en erfaren«. Det er
blot nogle af de ord, der er hæftet
på Anthony da Costa i avisernes
overskrifter. Og Tønder Festival har
også gjort, hvad den kunne for at
markedsføre den unge folkmusiker

fra USA. Inden for folk-musikken er
der også brug for stjerner.

Som den yngste nogensinde har
han vundet den store New Folk-pris
på Kerrville-festivalen i Texas, og han
spås med rette en stor fremtid på
den amerikanske folkmusikscene.
Han skriver tekster, som man næppe
ville tiltro en 21-årig at stå bag. Flere
kritikere har ment, at en ung purk
som ham ikke kan have erfaring nok
til at udbrede sig om traditionelle fa-
milie-værdier, Irak-krigen og anden
storpolitik, men Anthony da Costa
har taget til genmæle med den sim-
ple forklaring, at han skriver, hvad
hjertet er fuldt af.

Han har et stort register i stemmen
og magter at få guitaren til at gå ind
og fylde pauserne ud, så budskaber-
ne lige så langsomt kan sive ned.

Tønder Festival: Oh My Darling og
Habadekuk på Open Air-scenen
(torsdag eftermiddag) samt Pil &
Liv og Anthony da Costa i Spejtel-
tet.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fed folkemusik ud over scenekanten

Den 22-årige Liv
Clausen sang i
sin fødeby Tønder
- og indviede
scenen på i Spejl-
teltet.

Fiddler Rosalyn Dennett fra Oh My
Darling.


