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Interview. Sangerin-
den Emily Smith er
en del af den nye
skotske folk-musik-
generation. Den en-
gang lidt generte
kvinde er i Tønder
med sit ny album,
»Traveler’s Joy«.

TØNDER. Emily Smith var et af
de første unge skotske musik-
talenter, der kom ind på den
skotske musiklinje på akade-
miet i Glasgow.
Linjen var endnu ny, da hun

i en alder af 18 år blev opta-
get i 1999.
- Det var jo en helt ny ople-

velse for os fra den yngre ge-
neration, der var vokset op
med traditionel skotsk folk-
musik i landområderne. Jeg
var jo vant til at spille med
nogle på min forældres alder.
Dengang mødte jeg så plu-
deelig musikere på min egen
alder, fortæller Emily Smith i
et interview med Flensborg
Avis.
Udviklingen kan nogenlun-

de sammenlignes med den
udvikling, der også blev sat
skub i i Danmark, da der blev
oprettet en speciel linje for
folkemusik på musikkonserva-
toriet i Odense. Folk-musik
blev et fag på linje med klas-
sisk musik, og det har skabt
nye navne og nye facetter af
den traditionelle folk. Gen-
nemsnitsalderen på scenerne
er faldet ganske dramatisk.
- Det mærker man også i

Tønder..., siger Emily Smith.
... hvor publikum så til gen-

gæld for en stor dels vedkom-
mende er gråhåret...
- ... tihi, ja det er rigtigt

nok. Generelt er publikum nok
ældre end musikerne. I Tønder

er der altid et meget venligt
publikum, og det er tydeligt,
at der er respekt for musikken
i Tønder, for publikum er me-
get lyttende, siger Emily
Smith.

Tre koncerter
I aftes optrådte hun på Tøn-
der Gymnasium. I aften giver
hun koncert i Kulturhuset
sammen med norske Sigrid
Moldestad og trioen De Temps
Antan fra Canada. I morgen
eftermiddag kan Emily Smith
opleves i Telt 2 sammen med
andre store sangskrivere, der-
iblandt et af hendes egne sto-
re forbilleder Tim O’Brien. Selv
om hans musik er i en helt
anden genre.
Emily Smith fik sin debut på

Tønder Festival allerede i

2002. Dengang vandt hun en
BBC Award, og koncerten i
Tønder var en del af præmien.
Skal man til Tønder Festival

som optrædende musiker, skal
man have masser af energi
med i rygsækken, betoner
Emily Smith.

Inspirerende
- Jeg vil kalde Tønder for mere
inspirerende end afslappende.
Man får snakket en masse
med andre musikere, ofte over
en øl og ofte til ud på de små
timer. Det er spændende, men
kan godt være anstrengende.
Vi musikere rejser jo en masser
og ser ikke særlig meget til
hinanden. Min tilværelse fore-
går jo lidt alene på landevejen
sammen med mit band. Tøn-
der Festival er en enestående

lejlighed til at møde musiker-
kolleger, siger Emily Smith.
Hendes fjerde album, »Tra-

veller’s Joy« (titlen meget
apropos), udkom i januar i år,
og har fået en flot modtagel-
se i fagpressen. Den vil publi-
kum i Tønder komme til at
høre en hel del sange fra.
Emily Smith startede med at

danse. Hendes mor havde en
danseskole, og den unge Emily
deltog i ceilidh. Sådan hedder
de store sociale sammenkom-
ster på gælisk, sammenkom-
ster, der byder på gælisk mu-
sik og dans dér, hvor irere og
skotter bor.
Senere begyndte hun at

spille klaver og harmonika, og
først som 17-årig gik det op
for hende, at hun kunne syn-
ge. Det lokale band manglede
en kvindelig forsanger, og en

af musikerne mente, Emil
Smith havde talentet.
- Det vidste jeg ikke selv.

Jeg betragtede ikke mig selv
som én, der kunne synge. Jeg
sang ofte derhjemme inden
for husets fire vægge, men
der var aldrig nogen, der hav-
de fortalt mig, at jeg havde en
sangstemme. Jeg betragtede
mig selv som temmelig ordi-
nær på det område, fortæller
Emily Smith.

Selvtilliden
Oven i dette var Emily Smith
genert. Lidt af natur og lidt
aldersbetinget. I dag har hun
af gode grunde ingen proble-
mer med at stille sig op på en
scene.
- Når man føler et behov

for at synge, når man virkelig
gerne vil synge, så kan man

heller ikke lade være, og på
den måde overvinder man ge-
nertheden. Det var den måde,
jeg overvandt den på. Lysten
overskyggede den generte si-
de af mig. Jeg blev også lidt
presset frem af mine musike-
re, og det gav mig tillid og
selvtillid, siger hun.
Emily Smith er glad for at

være i Danmark, mens man
kan komme frem på lande -
vejene. Sidst hun var i landet,
blev hun fanget af meterhøje
snedriver. Så skulle der kom-
me lidt regn i løbet af Tønder
Festival, så skidt.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Vidste ikke hun
kunne synge

- Jeg vil kalde Tønder Festival for mere inspirerende end afslappende. Man får snakket en masse
med andre musikere, ofte over en øl og ofte til ud på de små timer, , siger den skotske sangfugl
Emily Smith, der i år kan opleves ved tre koncerter i Tønder.

Fakta om Tønder Festival
•  Tønder Festival blev åbnet torsdag aften og slutter
med en koncert i morgen aften.

•  Tønder Festival har eksisteret siden 1975, og en af
initiativtagerne, Carsten Panduro, har været med i
ledelsen af festivalen i mere end 30 år.

•  Festivalens koncerter er fordelt på flere lokaliteter
rundt om Tønder, Tønderhallerne, telte på festival-
pladsen syd for byen, Kulturhuset, kunstmuseerne,
Visemøllen, Tønder Gymnasium og på Torvet.

•  Publikum kan købe billet til de enkelt koncerter,
der som oftest byder på flere stilistisk beslægtede
kunstnere.

•  En lang række af festivalens musikere vil i efter-
middag i de to telte bringe en hyldest til 70-års
fødselaren Bob Dylan.

•  Man kan se mere på tf.dk

Når man virkelig gerne vil
synge, så kan man heller ikke
lade være, og på den måde
overvinder man genertheden.

Emily Smith

”

To koncerter på samme tid 

Kulturnat - og dag
FREDERIKSSTAD er Slesvig-Holstens næstmindste
købstad. Men inden for kulturen sætter de 2500
sjæle i byen ved Ejderen ikke deres lys under en
skæppe.
I aften klokken 18 begynder Frederiksstads »Kul-

turnat-dag«. Kulturnatten lørdag aften er blevet ud-
videt med søndag, og har derfor taget navneforan-
dring til »Kulturnat-dag«. Det er 13. gang, at der er
kulturnat med åbent hus i museer og gallerier og en
afsluttende dukketeaterforestilling i kulturhuset i
den tidligere synagoge i morgen klokken 16. Det er
Schleswig-Holsteinisches Landestheater, der viser fo-
restillingen »Hans im Glück«. Programmet åbnes i af-
ten klokken 18.30 i den tidligere synagoge og slutter
klokken 24. I morgen begynder det klokken 12 og
slutter klokken 16.
Entreen er fem euro, og den gælder bege dage og

alle steder. Regina Kluth viser for eksempel akrylbil-
leder i sit atelier i Osterlilienstraße. Wilma Frank ud-
stiller collager og akvareller i Paludanushuset. I De
Bookbinner er der levende musik. (FlA)

Dansk-tyske
kulturprojekter
NIBØL. Nordfrislands Amt indbyder
torsdag den 8. september til et in-
formationsmøde om projektet
»KulturDialog«, der er et projekt
under EUs Interreg 4 A-program.
Med i projekter er region Syddansk-
Schleswig og K.E.R.N.-regionenen
(Kiel, Egernførde, Rendsborg og
Neumünster).
Informationsmødet henvender

sig til alle inden for kultur- og fri-
tidslivet, der har ideer til dansk-ty-
ske projekter, og finder sted i Syd-
tønder Amtsdistriktskontor på
Markstraße 12 i Nibøl.
Det begynder klokken 19, og

Nordfrislands Amt beder om for-
håndstilmeldinger til peer.matthi-
essen@nordfriesland.de (FlA)

FLENSBORG. Ensemblet Musica Laetitia
spiller søndag den 4. september klokken
11 på Museumsberg i Flensborg. På kon-
certprogrammet er værker af blandt an-
dre Scarlatti, Quantz, Wilhelm Friedemann
Bach og Carl Phillip Emanuel Bach. Billet-
prisen er ti euro og inkluderer et mu-
seumsbesøg. Musikskolen i Flensborg er
arrangør af koncerten og samme tid også

arrangør af en jazzkoncert på Museums-
værftet i Flensborg. Rita Gäbler synger
swing, bossa og funk med et orkester be-
stående af musikere fra lokalområdet: Ga-
briel Koeppen (saxofon), Bogdan Szcza-
winski (piano), Kai Stemmler (bas) og Tim
Gildenast (trommer). Der er gratis adgang
til denne koncert. (FlA)

Sangerinden-
Rita Gäbler
sammen med
sin kvartet.


