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Anmeldelse. Tønder Fes-
tivals 30 år blev fejret
med en flot fødselsdags-
kage med smagsprøver
på weekendens musikal-
ske indslag - og et stor-
værk, der for første gang
blev opført i Norden.

TØNDER. Der er noget fascine-
rende over koncerter, hvor man-
ge forskellige musikere går ind
og ud på scenen og hopper med
på melodien, står af igen, og i
det hele taget sørger for varia-

tion i foretagendet.
Onsdag aften lagde Tønder

Festival ud en dag tidligere end
ellers. Festivalens 30 års fød-
selsdag skulle fejres. Ikke blot
med en ekstra koncertdag, men
også med to ekstraordinære af-
delinger. Først stod den danske
duo Haugaard & Høirup på sce-
nen og heldigvis ikke alene, men
med et væld af musicerende
gæster, der kom ind med nye
genrer og temperamenter. Og ef-
ter pausen skulle det være fest-
ligt med en skandinavisk premi-
ere på det tisatsede storværk
»The Brendan Voyage« skrevet
af den nordirske klassiske kom-
ponist Shaun Davey.

Det inkluderede et meget
utraditionelt besøg af Sønder-
jyllands Symfoniorkester, der
med musikere i det fineste
skrud spillede i telt 1 med grus
på gulvet og tilhørere i slidte
cowboybukser.

Det blev på alle på en meget
anderledes festival-aften i Tøn-
der.

Ungdommeligt pust
Haugaard & Høirup tog i første
afdeling imod besøg af en bro-
get flok, der kom ind på skift

for til sidst at servere et stort
fællesnummer. Først kom det
skotske Anna Massie Band med
tre unge piger på guitar, harmo-
nika og violin. Så kom turen til
de to danske sangfugle Karen
Mose og Helene Blum, der gav
den gamle danske sangskat et
ungdommeligt pust.

Violinisten Duncan Chisholm
- kendt fra folkrockgruppen
Wolfstone - fortsatte med tradi-
tionel violinmusik og viste sig
fra sin stille og lyriske side. Og
pludselig kom harmonika-man-
den Benoit Bourque fra Le vent
du Nord og afbrød koncerten
for at sætte fut-i-fejemøget med
en stepdans med en energi og
humor, som kendes fra den livs-
glade Quebec-folk i Canada.

Sikken en fødselsdagskage!

To kulturer
Efter pausen sad den irske sæk-
kepibespiller Liam O’Flynn med
hele Sønderjyllands Symfoni-
orkester i ryggen. Suiten »The
Brendan Voyage« blev et kultur-
sammenstød i positiv forstand.
For skulle der nu klappes mel-
lem satserne, som det bestemt
ikke er kutyme i klassiske kon-
certsale - eller skulle der klap-

pes undervejs, som det er tradi-
tionen i Tønder?

Mange valgte det sidste, og
den svenske dirigent Per-Otto
Johansson tog ikke notits af det,
men lod symfonikerne vente,
indtil publikum havde vist sin
begejstring.

Og begejstring var der. Efter
43 minutters rejse på en båd af
oksehud var der stående klap-
salver. Værket handler nemlig
om den irske munk Brendan,
der i 500-tallet sejlede fra Ir-
land til Newfoundland i en pri-
mitiv båd, og søfareren Tim Se-
verin gentog færden i 1976. Fire
år senere komponerede Shaun
Davey sit symfoniske værk om
rejsen.

O’Flynns sækkepibe stod me-
get smukt i hans solostykker, og
det utraditionelle sammenspil
gjorde i sig selv indtryk.

Tønder Festivals 30 års fød-
selsdagskoncert i Telt 1, ons-
dag aften. Medvirkende:
Liam O’Flynn og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester samt
et udvalg af festivalens
kunstnere i år.

Hans Chr. Davidsen

Fin fødselsdagsfest

Benoit Bourque fra Le Vent du
Nord satte fut-i-fejemøget med en
stepdans fra Quebec.

Sækkepibe og symfoni var den utraditionelle konstellation, da der var fødselsdagskoncert med Liam O’Flynn og Sønderjyllands Symfoniorkester. (Fotos: Lars Salomonsen)

Unge Karen Mose sang gamle danske sange.Skotten Duncan Chisholm strøg en stille ballade på sin fiol.
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