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Det bliver her på græslænen foran
vandtårnet og Museum Sønderjylland,
at Tønder Festival får sin ny open air-
scene. Allan Buus (til venstre) og Jan
Mellergaard regner med, at der bliver

plads til 5000 mennesker.

Festival. Tønder er blevet
en armbånds-festival lige-
som de fleste andre. Festi-
valpladsen bliver hegnet
ind, og har man betalt,
kommer man ind. Før var
der fri adgang for alle. Der
er nye tider på vej.

TØNDER. Der er revolution i Tønder.
Når Tønder Festival begynder om en
uge, vil den store festivalplads syd
for byen nok være til at genkende.
Men der er vendt og op ned på det
meste.

Slut er de tider, da der var gratis
adgang til pladsen. Nu kommer der
et hegn op omkring, og man skal kø-
be armbånd for at komme ind. Til
gengæld kan man så bevæge sig frit
mellem koncerterne på de tre spille-
steder på festivalpladsen. Det bliver
ud over de gamle og velkendte to
telte, telt 1 og 2, en ny friluftsscene,
der kommer til at ligge ved græsplæ-
nen bag byens museer.

En »atmosfæregruppe« - sådan
hedder den - har rokeret om på
pladsen, så de færreste boder, telte
og spisesteder står, hvor de stod sid-
ste år.

- Det hele startede med sidste års
meget fugtige festival, hvor vi ople-
vede et stort dyk i antallet af festi-
valgæster, fortæller forretningsfører
Allan Buus fra Tønder Festival.

- Dykket gav os anledning til at
kigge os selv i kortene, men det var
ikke udelukkende os selv, der skulle
gøre det, for så ville der næppe være
sket det helt store. Man har brug for,
at der kommer nogen udefra og kig-
ger på tingene. Derfor satte vi et ud-
valg sammen, der skulle komme med
helt nye ideer, siger Allan Buus.

Og noget var der nødt til at ske i
Tønder. Det kan godt være, at der
står mange unge musiktalenter på
scenerne ved festivalen, men publi-

kums aldersgennemsnit har været
støt stigende. Og gratisterne har ind-
taget festivalpladsen, hvor der var
gang i den - uden nødvendigvis at
have indløst billet til koncerterne.

Budgetterne holdes
Allan Buus har været spændt på,
hvordan publikum ville tage imod
den ny indretning. I virkeligheden er
det bare som alle andre musikfesti-
valer i Danmark med en festival-
plads, der er hegnet ind. Man køber
et armbånd, og så har man ellers fri
adgang.

- Vi er godt tilfredse. Vi har bud-
getteret med 8000 solgte billetter,
og vi har allerede solgt 7000, så det
skal nok gå, siger Allan Buus.

Det eneste, han ikke gider at snak-
ke om, er dårligt vejr. Når festivalen
begynder torsdag i næste uge, så
skinner solen, forsikrer han.

Til torsdagskoncerterne er der
solgt 1500 éndags-billetter, og til
koncerterne fredag, lørdag og søn-
dag går festivalarrangørerne efter at
sælge 500 éndags-billetter. Resten
skal være partout-billetter til alle fire
dage. Lørdag meldes udsolgt, men
der er muligvis chance for at købe en
restbeholdning i dagene op til.

Mad-fabrikken lukker
Allan Buus tager os med på en rund-
visning på pladsen, mens festivalby-
en så småt er ved at blive rejst. For
en uge siden var her intet. Nu er
pladschef Jan Mellergaard og hans
folk i fuld sving. På søndag åbnes der
for adgang til campingpladsen.

De to fortæller gerne om alle de
mange restauranter, hvor man kom-
mer til at kunne købe alt fra sushi til
pandekager. Det store madtelt, som i
årevis har fungeret som et kæmpe
bespisningssted - Allan Buus og Jan
Mellergaard kalder det decideret for
en »fabrik« - splittes i år op i en mas-
se små individuelle spisesteder med
mangfoldige spisekort.

Hovedindgangen flyttes fra Pape-
gøjevej ved det tidligere jernbane-
pakhus til området bag vandtårnet.
Desuden bliver der en indgang vest
og en indgang syd. Og festivalpladser
deles op i fire byområder: Vest, øst,
syd og midtbyen. Lige ved hovedind-
gangen kommer en ny open air sce-
ne til at ligge. Indtil nu har der stort
set kun været spillet koncerter inden
døre i telte eller bygninger rundt om
i byen. 

Her fortsætter Visemøllen, Tønder
Kulturhus og kunstmuseet som spil-
lesteder, mens Tønderhallerne og
gymnasiet lukker som spillesteder.

Armbåndet til festivalpladsen gæl-

der også til de tre indendørs spille-
steder i byen, men da der kun er be-
grænset plads her, skal man reservere
plads i forvejen. Til disse tre steder
kan der fortsat købes separatbilletter
til hver enkelt koncert.

Tisseri i hegnet
Vi kommer forbi et de berygtede
sted, hvor der traditionelt altid er
blevet tisset i hegnet.

- Det bliver der fortsat chance
for. Vi stiller et helt batteri toiletter
op her, griner Allan Buus.

Hovedscenen bliver en »ordentlig
scene med musik, der kan høres«,

forsikrer han.
- Vi har sagt, at skråningen ved

scenen har plads til 5000 mennesker.
Nu er vi spændte på at se, om det
passer. Når der ikke bliver spillet her,
stiller vi bænke frem på græsarealer-
ne, så folk kan slappe lidt af her, si-
ger Allan Buus.

Tidligere er Tønder festival officielt
blevet åbnet på Torvet fredag efter-
middag. Nu foregår det på open air-
scenen torsdag klokken 16.

Fredag formiddag indtages scenen
og pladsen foran af godt 400 skolee-
lever fra Danmark og Tyskland. De
mødes til et fælles musiktræf, og det

har ikke skortet på interesse efter, at
den danske musiker Lukas Graham
har sagt ja til at deltage i arrange-
mentet.

Telt 1 rejses i dag og Telt 2 i mor-
gen. Når de det i Tønder?

- Vi er lige nøjagtig så langt bag-
efter, som vi skal være, svarer Allan
Buus og Jan Mellergaard.
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Det skrider hur-
tigt fremad i
Tønder. For en
uge siden var her
intet. Om en uge
begynder festi-
valen.

Allan Buus: Ofte når man skal lave forandringer, skal man ikke gøre det selv.
Der kommer først rigtig noget i skred, når der kommer andre til udefra og ser
det hele med nye øjne.

Dykket gav os
anledning til at
kigge os selv i
kortene.

Allan Buus
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