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Sejlivet folkrock
Anmeldelse. Wolf-
stone og Oysterband
er gamle travere på
Tønder Festival. Men
de går stadig rent
ind. Torsdag aften
fik fem unge canadi-
ere lov til at åbne i
Telt 1. De var den
største nyhed den 
aften.

TØNDER. Der var en mas-
se ting, der skete for aller-
første gang, da Tønder
Festival blev spillet i gang
torsdag aften.

Unge The Paperboys fra
Vancouver fik en flot pre-
miere på festivalen som
åbningsnavn i Telt 1. Som
noget nyt var der tre navne
på scenen torsdag aften
mod normalt kun to. 

Stafetten gav The Paper-
boys bagefter videre til
Wolfstone og Oysterband,
der ikke er nye bekendt-
skaber - tværtimod. Men
Wolfstone præsenterede
sin ny bassist, Ross Ham-
ilton, på dennes første op-
træden i Danmark. Og for
skotternes ny trommesla-
ger, Alyn Cosker, var det
også debut på Tønder Fes-
tival.

Der kan siges meget godt
om både sejlivede Wolfsto-
ne og Oysterband. Begge
bands har mange år på ba-
gen - Oysterband fylder 25
år - og de kan i løbet af nul

komma niks gøre det
næsten umuligt for publi-
kum at sidde ned.

Men alt imens producen-
ter af mærkevaretøj kæm-
per for kun at sælge deres
produkter i eksklusive for-
retninger, så er Wolfstone
og Oysterband - frivilligt
eller ufrivilligt - gået den
anden vej. De to bands
spiller efterhånden til Sna-
ve Open Air og diverse
havnefester rundt om i
Danmark - og nå ja, så os-
se til Tønder Festival.

Der er ikke meget nyt at

hente her, og har man hørt
skotterne og briterne an-
detsteds, så lurer forudsi-
geligheden. Men spille, det
kan de, og de har slet ikke
mistet pusten. Og ve festi-
val-folkene i Tønder, hvis
de ikke med års mellem-
rum sendte indbydelser til
Wolfstone og Oysterband.
Der ville komme sure op-
stød i gæstebogen på festi-
valens hjemmeside, hvor
Gud og hvermand kan luf-
te deres frustrationer over
festivalprogrammet.

Wolfstone satsede som

altid på den instrumentale
side med dejlige violin-
ekskursioner af Duncan
Chisholm og solidt sække-
pibe-spil af Stevie Saint.
Der blev serveret friske
sange fra den seneste ski-
ve, »Almost an Island«,
med poesi fra det skotske
højland.

Oysterband optrådte i
vanlig form med stem-
ningsfuld og akustisk folk-
rock fra bandets seneste
udspil, »Rise Above«. Bri-
terne kan det der med gode
melodier og velklingende
vokalharmonier.

Energisk
The Paperboys satte måske
ikke det store fut i Telt 1
som Wolfstone og specielt
Oysterband. Men de fem
canadiere beviste, at de
har et særdeles varieret re-
pertoire med stilretninger
fra mange skuffer.

Bandets Geoffrey Kelly
lagde ud med en smuk kel-
tisk fløjtesolo, og efter
nogle minutters meditativ
stemning, slog The Paper-

boys over i en energisk
blanding af skotsk, irsk,
pop og bluegrass - endog
med en latinsk afstikker af
bandets sangskriver, Tom
Landa, der er vokset op i
Mexico. 

Et indslag, der gjorde
publikum blødt, var en
rundtur med gamle numre
af blandt andre Van Morri-
son og Jimi Hendrix.
Sådan noget kan kun få
blandt stampublikummet i
Tønder have noget imod.

De to unge danske spille-
mænd, violinisten Harald
Haugaard og guitaristen
Harald Høirup, spillede
med lavere lydstyrke ved
Kulturhusets første kon-
cert torsdag aften. Niels
Hausgaard fulgte efter -
sådan som han jo altid gør
i Tønder, hvor der værnes
om traditionerne.

Tønder Festival: Telt 1,
torsdag aften: The Pa-
perboys, Wolfstone og
Oysterband.

Hans Chr. Davidsen

Afbud fra
topnavne
TØNDER Festival er i år
blevet ramt af afbud fra to
af hovednavnene. Det
første kom fra den irske
sækkepibespiller Liam
O’Flynn, der erstattes af
sin spanske kollega, Carlos
Nunéz.

Den skotske sangerinde
Eddie Reader - kendt fra
Fairground Attraction -
har også måttet melde fra.
Hun blev i aftes afløst af
Oysterband i en akustisk
udgave i Tønderhal 1 - i
øvrigt i samspil med san-
gerinden Rose Kemp.

Eddie Reader skulle også
have spillet i Kulturhuset
som sidste navn i aften.
Her træder gruppen Sin-
gers & Songwriters til i
stedet for.

Ucensurerede
kommentarer
TØNDER. Midtjysk Tøn-
der Festival Forening er
navnet på en flok uldjyder,
der år efter år vender til-
bage til Tønder for at høre
folkmusik. Foreningens
adresse er i disse dage
»Festivalvej 34« ved ho-
vedgaden under højspænd-
ingsledningerne.

På foreningens hjemme-
side www.frankix.dk/toen-
der kan man se en stak
private fotos af webmaste-
rens kone i selskab med
blandt andre medlemmer-
ne af Oysterband. Man kan
også stemme om årets fes-
tival-ølmærke.

Af mere almen interesse
er dog foreningens »Kom-
menterede festivalpro-
gram«. Her fyrer web-
masteren sine personlige
og ucensurerede kommen-
tarer af om musikerne på
alle koncerter: »Man tager
da ikke på Tønder for at
høre Hausgaard« og om Ri-
verdance-showet søndag
aften: »Det der irske dan-
sehalløj i plastikindpak-
ning. Hvad laver det her?«.

Døm selv.

Temanummer
om dansk folk
TØNDER Festival har fået
fornemt besøg fra USA.
Musikjournalisten Chris
Nickson fra det ansete
amerikanske tidsskrift for
verdensmusik »Global
Rhythm« udsender i de-
cember et temanummer om
dansk folkemusik.

Chris Nicksom gæster
derfor Tønder Festival,
hvor han lytter til og snak-
ker med kunstnere fra den
danske folkemusikscene,
blandt andre Haugaard &
Høirup, ULC, Phønix og
Zar. Sammen med det dan-
ske temanummer af »Glo-
bal Rhythm« udsendes en
cd med 14 danske kunst-
ner.

Hans Chr. Davidsen
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Tom Landa fra The Paperboys kan formentlig spille på alt, hvad der findes af strengeinstrumenter på denne klode. Her boltrer han sig i Telt 1  på Tøn-
der Festival torsdag aften. (Fotos: Morten Ranners)

Violinisten Harald Haugaard og guitaristen Harald Høi-
rup under stille former i Tønder Kulturhus.

Shannon Saunders - en pige blandt drengene i The Paper-
boys.


