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Tønder Festival 
på ny dobbelt-cd
Festival-cd. Også folk-musikken er
ramt af piratkopiering på cd. Derfor
går Tønder Festival i offensiven -
blandt andet for at gøre reklame for
det lokale Millstream Records.

TØNDER. Pladesalget har det elendigt. Især i
Danmark. Danskerne indtager en suveræn
førsteplads i EU, når det gælder salget af tomme
cd’er. Og størstedelen af disse tomme cd’er bliver
ikke blot brugt til computerprogrammer eller
lagring af dokumenter.

Folk-musikken er også under stort pres. Dan-
marks førende pladeselskab inden folk-musik-
ken, Millstream Records i Tønder, er hårdt ramt
af den ulovlige musikkopiering.

- Derfor har vi hårdt brug for at gøre mere op-
mærksom på Millstream Records, siger festival-
chef Carsten Panduro fra Tønder Festival.

Festivalen deler hus med Millstream Records
og står bag en ny dobbelt-cd, der er i handlen
fra på mandag. »Tønder Festival 2002« er titlen
på cd’en, der indeholder numre med nogle af de
grupper, der optræder på årets festival 22.-25.
august.

Cd’en er til salg sammen med programhæftet
for Tønder Festival 2002 - og det til en spotpris
af 100 kroner.

- Det er lavt sat. Men da det er et nyt initiativ,
vil vi gerne lancere det med en lav startpris, si-
ger Carsten Panduro.

Hensigten er også at vække publikums appetit
på de mange koncerter i Tønder. Samtidig glæ-
der arrangørerne i Tønder sig over, at Danmarks
Radio alligevel kommer og optager fra koncer-
terne i august. Det havde kun de færreste for-
ventet, efter at Danmarks Radio sidste år lukke-
de programmet Folk Nyt.

- Danmarks Radio skylder os dog stadig en
forklaring på, hvordan i alverden man kunne
komme så galt af sted at lukke programmet, si-
ger Carsten Panduro.

Programlæggerne i København har argumen-
teret med, at der stadig er lige så meget folk-
musik på kanalen som før.

Millstream Records har telefonnummeret 74 72
46 80. Hans Chr. Davidsen

Festival vil af med den lange kø 
Tønder Festival op-
fordrer i år folk til
ikke at stille sig alt
for tidligt i kø. Det
er unødvendigt, og
det skaber problemer
for husejere og tra-
fik, lyder beskeden.

TØNDER. Køen for at få en
billet til Tønder Festival
bliver længere og længere
for hvert år, der går. De se-
neste år har tidlige billet-
købere stillet sig op 10-12
dage før billetsalgets start
den sidste weekend i juli.

Men det er der slet ingen
grund til, lyder det fra fes-
tivalens arrangører.

- I år vil vi gerne opfor-
dre folk til ikke at stille sig
alt for tidligt op. Et par da-
ge før er da meget sjovt for
hyggens skyld. Men to uger
før er overdrevet, siger fes-
tivalchef Carsten Panduro.

Han erkender, at han er
ude med et vanskeligt bud-
skab. På den ene side

værdsætter han, at folk
glæder sig til at komme til
Tønder Festival. På den
anden side er der gået så
meget sport i at stille sig i
kø, at den nogle gange kilo-
meterlange kø generer bå-
de de lokale beboere og
trafikken.

Billetsalget begynder
traditionen tro fra Hagges
Musikpub i Vestergade en
lørdag klokken ni. I år bli-
ver det den 27. juli. Sidste
år blev der ikke meldt ud-
solgt til en koncert før
klokken 14, og på det tids-
punkt var køen stort set
tyndet ud.

Er gået i selvsving
Tv, radio og presse er hvert
år mødt op for at berette
om den store kø i Tønder.
Og sådan er begivenheden
gået i selvsving.

- Det er unødvendigt at
komme alt for tidligt. Ek-
sempelvis er der nogle, der
sætter sig op med deres ha-
vestole og parasoller for at
få en billet til en koncert i
Telt 1, siger Carsten Pan-
duro.

Der er sjældent udsolgt
til koncerter i Telt 1, som
har plads til 2200 tilskuere.

Billetbestillinger kan og-
så foretages per brev. Brev-
bestillingerne ekspederes
fra søndag den 28. juli. Te-
lefonlinjerne åbnes for be-
stilling lørdag den 27. juli
klokken ni på nummeret 74
72 10 00.

Hans Chr. Davidsen

Opstramning kostede dyrt
Festivalprogram. Efter
et underskud på en
kvart million kroner i
2001 truer nye udgif-
ter Tønder Festival.
Det bliver dyrere at
flyve verdensnavne til
marsken. 

TØNDER Festival sluttede
sidste år med et underskud
på 270.000 kroner. Beløbet er
næsten lig med de ekstra ud-
gifter, festivalen havde på en
øget sikkerhed.

Efter Roskilde-ulykken for
to år siden skærpede Tønder
Festival sidste år sikker-
hedsreglerne på alle områ-
der. Udskiftningen af elek-
triske var det, der kom til at
koste festivalen flest penge.
Myndighederne udstak i
2001 et nyt el-reglement,
som alle musikfestivaler i
Danmark skal følge.

- Det er det første under-
skud, vi har haft siden 1988.
Men det var helt klart nød-
vendigt med en opstramning
af sikkerheden, siger festi-
valchef Carsten Panduro.

I år lurer farerne et helt
andet sted. Efter 11. septem-
ber sidste år er flyselskaber-
ne blevet sværere at handle
med, og Panduro frygter sto-
re ekstra omkostninger, når
Tønder Festival skal have
fløjet musikerne ind fra især
Nordamerika og Storbritan-
nien.

- Publikum kan selv regne
på et eksemplet, når vi skal
have seks piger fra Cherish
The Ladies med flyvemaski-
nen fra USA for 9500 kroner
stykket, siger Carsten Pan-
duro.

I går præsenterede Tønder
Festival årets program på
Hagges Musikpub i Tønder.
Og her fremhævede Carsten
Panduro de amerikanske pi-
ger Cherish The Ladies som
en af de grupper, han selv
glæder sig til at se i august.

Hyldest til Banjomand
- Man kan ikke blive i andet
end godt humor af bare at se
de smilende damer i pro-
grammet. Men lad være med
at kaste jer ud i noget, hvis I
skulle møde fløjtespilleren
Joanie Madden i baren. Jeg
har prøvet det, smilede han
skævt bag skægget.

Årets særlige indslag bli-
ver en hyldest til  banjole-
genden Derroll Adams. Det

sker i den traditionelle
Grande Finale søndag aften,
når kunstnere, der er blevet
inspireret af Adams eller har
spillet sammen med ham, gi-
ver en fælles koncert.

Blandt de medvirkende er
Arlo Guthrie, Donovan, Al-
lan Taylor, Ramblin’ Jack El-
liott og Hans Theessink. De
er også med på cd’en »Banjo-
man«, der ligeledes er dedi-
keret til Derrol Adams. Den
præsenteres under festiva-
len. I Grande Finale spiller
The Dubliners også deres 40
års jubilæumskoncert.

Unge bands mødes
Lørdag eftermiddag står der
»generationsskifte« på pro-
grammet.

I et helt nyt arrangement
spiller studerende fra Det
fynske Musikkonservatorium
sammen med unge folk-
bands som danske Zar og In-
stinkt. Hver gruppe får 25
minutter på scenen, og der-
efter skal alle blande kortene
i en stor jam-session i Telt 1
og Telt 2 på festivalpladsen
syd for Tønder.

Af andre navne til dagene
22.-25. august er The McCal-
mans, Waterson:Carthy,
North Cregg, Rory McLeod
og Fiddlers Bid. Det fuld-
stændige program kan ses på
hjemmesiden www.tf.dk.

Hans Chr. Davidsen

- Et par dages kø for hyggens skyld er o.k. Men to uger er overdrevet, mener festivalchef Carsten Panduro, der her ses
forrest. Bagved er det festivalens plakattegner, Henning Rossen. (Foto: Lars Salomonsen)

Cherish The Ladies er USAs førende traditionelle irske band på kvindesiden. De seks damer
kommer til Tønder Festival 22.-25. august. (Foto: FlA)


