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Tønder Festival. Den dansk-
hollandske bluesveteran Hans
Theessink har over 500 sange
i hovedet, som han kan spille
solo til hver en tid. På Tønder
Festival i år er han dog med i
et stort teamwork med Guth-
rie-familien og i en hyldest-
koncert til den 90-årige Pete
Seeger.

TØNDER. Han er formodentlig den eneste
udenlandske kunstner på Tønder Festival,
der taler dansk.

Sådan præsenteres den 60-årige blues-
mand Hans Theessink i festivalens pro-
gram. Og på den lange liste af musikere,
der har et særligt forhold til Tønder Fe-
stival, er Hans Theessink en af de aller-
mest trofaste. I år er det 35. gang, at
Tønder Festival finder sted, og Hans The-
essink var med helt fra starten.

- Det var i midten af 1970erne, den-
gang det var en stor ting at spille for ba-
re 100 mennesker i Visemøllen, husker
han.

Hans Theessink er hollænder og kom i
1970 til Danmark. Ni år senere forlod han
atter Danmark, og siden 1982 har han
boet i Østrig. Han turnerer dog det meste
af tiden, især i USA, men også i Danmark
sammen med sine danske kolleger Knud
Møller og Rock Nalle.

- Så får jeg jo også en god lejlighed til

at besøge mine børnebørn, siger Hans
Theessink.

Han optræder tre gange i løbet af Tøn-
der Festival i weekenden. Først ved »Hap-
py Birthday Pete«-koncerten i Telt 1 og
Telt 2 lørdag eftermiddag. Derefter som
special guest ved koncerten med Béla
Fleck & Abigail Washburn i Tønderhal 1 i
morgen aften og som vært i Telt 2 søn-
dag eftermiddag ved koncerten
»Songwriters Circle«..

Udvidet fødselsdagskoncert
»Happy Birthday Pete«-koncerten vil blive
afholdt i både Telt 1 og Telt 2. Alle kunst-
nerne vil på skift optræde i begge telte
under koncerten. Den beslutning er truf-
fet, fordi billetsalget til koncerten har
overgået alle forventninger.

Under koncerten optræder blandt an-
dre The Guthrie Family, Niels Hausgaard
og Allan Olsen, der hylder den amerikan-
ske folk-musiker Pete Seeger, som fyldte

90 år i maj.
- Vi musikere kommer til at løbe frem

og tilbage mellem teltene, men det er jo
kun glædeligt, at efterspørgslen efter bil-
letter er så stor. Pete Seeger er en meget
vigtig mand i folkemusikkens verden. Vi
kommer til at spille et bredt udvalg af
hans sange. Op til koncerten har vi mailet
til hinanden og aftalt, hvem der spiller
hvad. Men koncerten kommer alligevel til
at foregå på en løs facon. Det plejer at
være en god måde at gøre det på, når
flere kunstnere optræder på skift og sam-
men. Jeg tror, det er meget vigtigt med
lidt spontanitet, siger Hans Theessink.

500 sange i hukommelsen
Han har over 500 sange i hovedet, som
han kan spille til enhver tid.

- Som professionel musiker har man jo
en stor brønd, man kan dykke ned i. Især
når man spiller solo. Så kan man spille li-
ge, hvad man har lyst til. Er man i et
band, skal der være en vis planlægning,
siger Hans Theessink.

Lørdag aftens koncert med Guthrie-fa-
milien  byder på et udvalg af de sange,
som Hans Theessink igennem tiderne har
spillet sammen med Arlo Guthrie.

- Der bliver numre fra albummet »Ban-
joman«, som Arlo Guthrie og jeg lavede i
samarbejde med en række andre kunst-
nere. Albummet var en personlig hyldest
til Derroll Adams, der døde i 2000. Pladen
blev i øvrigt præsenteret under Tønder
Festival to år efter, for det er jo her, alle
vi folkemusikere er samlet, og hvor vi har
følelsen af at være i én stor familie, siger
Hans Theessink.

For de, der ikke når at opleve Hans
Theessink under weekendens Tønder Fe-
stival, er der fornyet håb i efteråret. Da
tager han nemlig på en længere dan-
marksturne sammen med Rock Nalle og
Knud Møller.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hjemme ved
børnebørnene

En dyb, og varm stemme og fingerfærdighed på guitaren. Det er Hans Theessinks kendemærker. Hollænderen fyldte 60 år sidste år
og er med, når Tønder Festival i denne weekend fylder 35 år.

Naturens gang i Aabenraa
AABENRAA. Naturens
gang og menneskets
handlinger. Det lille nu,
hvor tiden og stedet bli-
ver det centrale og ska-
ber et øjeblik af oplevel-
se; bevægelsen, sporet,
følelsen og tanken. Dy-
namikken i øjeblikket bli-
ver tolket og synliggjort.

Udstillingen »Ajour« på
BaneGården i Aabenraa
præsenterer fem kunst-
nere, der i et nyt samar-
bejde vil vise værker, der
centrerer sig om kryds-
feltet mellem følelser,
natur og tolkning. Bo Va-
lentin, B.C. Meibom og
Roger Fohlmann præsenterer grafiske værker. Ida Holm
Mortensen viser keramik og maleri, mens Hans Kjær har
bemalede relieffer og figurer med.

Roger Fohlmann arbejder med alle former for grafiske
teknikker, oftest som en kombination af forskellige mate-
rialer. Bo Valentin præsenterer bl.a. en række store teg-
ninger på op til fire meter. Temaet koncentrerer sig om
veje af bevægelse; dyrenes spor i naturen, de synlige eller
usynlige stier vi går og rejser ad, de spor og mærker vi ef-
terlader os eller orienterer os efter.

For B.C. Meibom er selve tegningen det centrale. Den
unikke skønhed i stregen. En tegning kan være en tanke,
et indfald, et udfald, en gestus, et seismografisk ryk, en
ridse i en uberørt flade. Derfor er billederne til denne ud-
stilling baseret i tegningen og renset for farver, bortset
fra de sorte og hvide.

Ida Holm Mortensen har taget udgangspunkt i udstil-
lingens titel »Ajour« og præsenterer værker, hvor selve ti-
den og stedet er det centrale; det lille nu, der som perler
på en snor skaber hverdagen, skildret med humor eller
stille alvor. Hans Kjær medbringer et stort alter for ro og
fordybelse. Ligeledes udstilles »medicinmænd«- skulptu-
rer med næsten helbredende kraft, både for indbildt syge
og potensproblemer.

Udstillingen varer fra den 29. august til den 4. oktober
og er åbent tirsdag-søndag klokken 11-17. (FlA)

Rundvisning aflyst
SKÆRBÆK. Museum Sønderjylland aflyser aftenarrange-
mentet »En aften i fårenes, uldens og tæppernes rige« på
tirsdag. Rundvisningen skule have fundet sted på Skær-
bæk Uldspinderi, men er aflyst på grund af omviserens
Andres Bossens pludselige død. (FlA)

Riverboatshuffle i Slesvig
SLESVIG. Schleswiger
Musikclub tager i mor-
gen klokken 18.30 på en
sejltur på Slien med »Ri-
verboatshuffle«. Clarinet
& Sax Revival Quartet
spiller et repertoire af
klarinet- og saxofonhits
inden for den traditionelle jazz med hovedvægten på
1950erne og 1960erne. Billetterne kan blandt andet kø-
bes i boghandlerne i Slesvig. (FlA)

Barok i Helligåndskirken
FLENSBORG. Trio Sorella består af tre familiemedlemmer:
Sopran Uta Scheytt-Mittelbach, violinisten Eva Scheytt
og organisten Ulrike Scheytt. Fredag den 4. september
klokken 20 giver trioen koncert i Helligåndskirken i Flens-
borg. På programmet står europæisk barokmusik af
blandt andre Händel, Buxtehude, Campra og Vivaldi. Der
er gratis adgang. (FlA)

Kulturnat - også om dagen
FREDERIKSSTAD. For ti år siden fandt den første kulturnat
sted i Frederiksstad. Nu har den taget navneforandring til
»Kulturnatdag«, fordi den også finder sted i dagtimerne.
Det foregår i den kommende weekend. »Kulturnatdagen«
åbnes i morgen klokken 18 i kulturhuset i den tidligere
synagoge i Frederiksstad og fortsætter på søndag fra
klokken 12 til 17.

Alle byens museer, galerier og kunstneratelierer holder
åbent og byder på særlige aktiviteter. Ud over en lang
række kunstudstillinger er der blandt andet dukketeater
med Sven Stäcker fra Schleswig-Holsteinisches Landes-
theater, og det foregår i den tidligere synagoge fra klok-
ken 16 på søndag. Der er jazzmusik med Five to Match
rundt omkring på gaderne i bymidten lørdag aften, og
man kan se særudstillingen om Weimarrepublikken i Alte
Münze. (FlA)

»Medicinmand« af Hans Kjær.

Fakta

• Tønder Festival startede i aftes
med to koncerter. Den oficielle
åbning finder sted i eftermid-
dag klokken 15 på Torvet i
Tønder. Her kan man høre Bo-
dega, The Band Who Knew
Too Much og Neanders. Kon-
certen er gratis.

•  Tønder Festival byder på en-
keltkoncerter på otte spilleste-
der rundt om i Tønder. Man
køber billet til hver enkelt kon-
cert separat.

•  Der er stadig billetter at få til
18 koncerter. På hjemmesiden
www.tf.dk kan man se, hvilke
koncerter der endnu er ledige
pladser til. Billetter kan også
bestilles på hjemmesiden.

!


