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Rekonstruktion. Tønder
Festival er blevet splittet
op i en forening og en
fond for at kunne overle-
ve den ny moms-praksis i
Danmark. Festivalen hav-
nede i skattevæsenets sø-
gelys efter, at det kom
frem, at ikke alt gik til ef-
ter bogen i Horsens.

TØNDER. Det endte, som mange
havde frygtet. Tønder Festival
kan ikke længere momsfritages
som tidligere. Horsens-sagen får
fra i år betydning for Tønder Fe-
stival, og det kommer til at gøre
rigtig ondt, erkender festivalens
leder, Carsten Panduro.

Skattevæsenet i Danmark op-
dagede for et par år siden, at
koncertarrangørerne i Horsens
misbrugte deres momsfritagelse.
Indtil nu har musikarrangører
nemlig kunnet undgå at betale
moms af indtægterne, hvis over-
skuddet blev kanaliseret over til
et almennyttigt formål. I Horsens
- hvor man trækker store navne
som Madonna og Rolling Stones
til byen - betalte man ikke
moms, men der blev heller ikke

sendt penge videre til almennyt-
tige formål.

Så faldt hammeren, og det vi-
ste sig, at de tidligere skattecen-
tre i Danmark fortolkede regler-
ne vidt forskelligt. I Tønder blev
hvert års overskud brugt til at
forbedre musikprogrammet det
efterfølgende år. Det tidligere
skattecenter i Haderslev tolkede,

at dette var et almennyttigt for-
mål, i og med at Tønder Festival
ikke blev drevet på kommerciel
basis, men for at præsentere god-
folkmusik - et arbejde, der bliver
båret af mange frivillige hjælpe-
re. Men sådan ville skattemini-
steriet det ikke.

Tønder Festival har dog fundet
et lille smuthul, der hjælper fe-

stivalen med at kunne køre vide-
re, så økonomien hænger sam-
men. Festivalen er fra i år blevet
delt op i en forening og en fond,
hvor foreningen står for den
praktiske gennemførelse af festi-
valen, mens det er fonden, der
med sin kapital er garant for, at
festivalen fortsat kan eksistere.
Det er i virkeligheden sådan,
Roskilde Festival har været orga-
niseret gennem de seneste 25 år.

Fonden i Tønder råder over alle
festivalens aktiver (det vil sige
værdier som udstyr, telte og ma-
skiner), som foreningen betaler
fonden for at kunne bruge. På
den måde kan en pæn del af for-
eningens indtægter kanaliseres
over i fonden.

Stor hjælp fra Skat
- Jeg vil gerne understrege, at vi
har fået en meget fin behandling
af Skat, der har været samar-
bejdsvillig og serviceindstillet.
Skat har bestemt ikke haft til
hensigt at ødelægge festivalen -
tværtimod har man fra Skat væ-
ret indstillet på, at vi kunne få en
løsning på problemet, så vi kun-
ne drive festivalen videre på et
fornuftigt niveau siger Carsten
Panduro.

Han tilføjer, at den ny kon-
struktion kommer til at give
dobbelt arbejde.

- Men det må vi tage med, siger
Carsten Panduro.

Sidste år fik Tønder Festival en
time out af skattemyndigheder-
ne. Festivalen gav i 2006 et over-
skud på 386.000 kroner, og det
resultat skyldes i høj grad de
mange sønderjyske sponsorerer,
der i år poster to millioner kro-
ner ind i festivalen.

Hans Chr. Davidsen

Slut med momsfritagelse i Tønder

Image. Tønder Festival be-
der handlende og restaura-
tører om at holde sig til det,
festivalen drejer sig om -
nemlig folkmusik.

TØNDER. Billedet i Tønder må ikke
blive for plumret. Tønder Festival
skal være folk-musik i de fire dage,
festivalen står på - og helst ikke ret-
meget andet.

Opfordringen kommer fra Jens
Ole Kjær, der er formand for Tønder
Festival Fond, og baggrunden er det
mildt sagt meget brogede billede,
der de tidligere år har tegnet sig i
det indre Tønder i de fire festivalda-
ge i august. Restauratørerne præ-
senterer ofte musik, der ikke har
særlig meget med folk-musik at gø-
re.

- Vi skal være enige om, hvilket
signal, det er, vi sender til omverde-
nen. I første omgang appellerer vi
til restauratørerne og de handlende,
for det er også i deres interesse, at vi
helt målrettet brander Tønder som
folk-musikkens mekka, siger Jens
Ole Kjær.

Tønder Festival er klar til at give
restauratørerne gode råd om, hvor
de kan hente de rigtige folk-musi-
kere til byen. Men festivalens leder,
Carsten Panduro, siger, at festivalen
ikke har kræfter til at hjælpe dem
med selve planlægningen.

Tør ikke gå i byen
Den tidligere politiinspektør i Tøn-
der, Orla Tangbæk, er med i Tønder
Festivals bestyrelse. Han fortæller,
at festivalen har et samarbejde med
de handlende og med restauratører-
ne - blot ikke på dette ene punkt,
hvor især restauratørerne er splitte-
de.

- Det er et helt andet liv, der leves
på festivalpladsen end i Tønders
centrum. Under tiden får vi mel-
dinger fra gæster på festivalplad-
sen, der ikke er helt trygge ved at gå
igennem byen. Mange gæster tager
uden om centrum, når de for eksem-
pel skal fra festivalpladsen i syd til
Kulturhuset i nord for at høre mu-
sik, siger Orla Tangbæk.

Hans Chr. Davidsen

Appel til
restauratørerMusikprogram. Tønder

Festival har offentlig-
gjort navnene på alle de
kunstnere, der spiller i
Tønder den sidste week-
end i august. Der er in-
teressante nyheder
iblandt.

TØNDER Festival er klar med
musikprogrammet til dagene
23.-26. august. Et af højdepunk-
terne kommer til allersidst:
Søndag aften i Telt, når over-
skriften er »Crossing the Atlan-
tic«. Her kommer ikke færre end
70 musikere på scenen i løbet af
godt tre timer - blandt andre
Karan Casey Band, Eleanor
Shanley, Tim O’ Brien, Ron Ka-
vana, Bruce Guthro og Antje
Duvekot for blot at nævne no-
gen.
»Crossing the Atlantic« er festi-
valens ambitiøse projekt, hvor
der ikke blot skal spilles musik,
men også fortælles en historie.
Fra Skotland, Irland, Skandina-
vien og Frankrig rejste en masse
immigranter til den ny verden i
Nordamerika og bragte deres
traditionelle musik med sig. I
USA og Canada blandede de
deres musik, men holdt samtidig
traditionerne så godt ved lige, at
deres tidligere landsmænd der-
hjemme ikke kunne genkende
musikken, da de vendte tilbage
med den.

Eksempelvis var der skotske
immigranter, der blev tvunget
fra Hebriderne til deres pioner-
land på Cape Bretton i det østli-
ge Canada. Da de kom tilbage
til Skotland med deres musik,
var mange af sangene forsvun-
det fra sangbøgerne. De skotske

landsmænd ville simpelthen ik-
ke kendes ved den.

I Nordamerika fik sangene of-
te en ny accent. Hopsa blev til
hoedown, reel blev til square-
dance og arcadie til cajun-mu-
sik i sydstaterne.

Aftenen bindes sammen af to
værter, musikjournalist Alan
Klitgaard fra Danmarks Radio
og JohnSheahan fra The Dub-
liners.

Åbning med 
unge kvinder

Der er også lagt op til en
spændende åbning torsdag af-
ten. Niels Hasgaard og Allan Ol-
sen kommer til Kulturhuset med
fire unge kvindelige musikere
og sangfugle: Marie Key var
med samme sted i 2006, men fik
ikke særlig megen plads. Med er
også Sara Grabow - der i øvrigt
er Sebastians datter - Signe
Svendsen, der sang med på
Hausgaards forårsturne, og Sine

Bach Rüttel, der spiller banjo -
noget sjældent for en dansk pi-
ge. »Hvad skal vi synge i mor-
gen?« er overskriften på koncer-
ten, der skal give et bud på
fremtidens danske folk-musik.

I Telt 1 optræder det engelske
talent Seth Lakeman som op-
takt til Runrig.

Andre nye navne bliver tysk-
amerikaneren Antje Duvekot,
skotten Julie Fowlis og den
fremadstormende skotske trio
Lau. Det engelske folkrock-
band er ikke nyt, men har en
snes år på bagen. Derfor er det
ifølge festivalleder Carsten Pan-
duro også på tide, at bandet
kommer til Tønder.
Det trykte program ryger i disse
dage ud med posten til alle fe-
stivaldeltagere, der har tilmeldt
sig på adresselisten, og kan des-
uden ses på www.tf.dk.

Hans Chr. Davidsen

Ambitiøs koncert som afslutning

Der er ikke mere timeout til Carsten Panduro & co. Fra i år bliver
momsreglerne fortolket ens i hele Danmark. Derfor er Tønder Festival
blevet delt i en fond og en forening. (Foto: Lars Salomonsen)

Stemning i det store telt på Tønder Festival. I år er der lagt op til en stor afslutningskoncert med en rej-
se på kryds og tværs af den traditionelle folk-musik og dens mange afarter i Nordamerika.

(Foto: Claus Fisker, Scanpix)

[ F a k t a ]
Tønder Festival rykker
billetsalget en måned
frem i år.

Salget begynder allere-
de den 30. juni samtidig
med skolernes sommerfe-
riestart i Danmark. For
de, der har lyst til at stå i
kø, organiseres der igen
billetsalg i det gule hus på
festivalpladsen syd for
byen, men festivalchef
Carsten Panduro siger, at
det »i grund og bund er
unødvendigt«.

Man kan nemlig bestille
sine billetter på
www.tf.dk og printe bil-
letter med stregkoder ud
derhjemme. På hjemmesi-
den liger også oplysninger
om musikere, spillesteder
og priser.

Vi har fået en
meget fin be-
handling af
Skat, der har
været samar-
bejdsvillig og
serviceindstil-
let. 

Carsten Panduro
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